מדיניות פרטיות  -פיתוח מוצר ובדיקה )סביבות הרכב(
.A

היקף מדיניות הפרטיות

במדיניות הפרטיות הזו אנו מיידעים אותך לגבי עיבוד נתוניך האישיים על ידי חברת AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057
") Ingolstadt, Deutschland / Germanyאנחנו"" ,שלנו" או " ("Audiבהקשר לשימוש ברכב מבחן )"נסיעות מבחן"(
בכבישים ציבוריים .חברת  Audiמשתמשת ברכבים שנקראים רכבי מבחן לצורך פיתוח מוצר ,בדיקה והגנה .רכבים אלה מצוידים
בחיישנים ובמכשירי מדידה ,וכן בטכנולוגיית מדידה בעזרת וידאו ,והם מסומנים בתוויות מתאימה על גבי גוף הרכב.

נסיעות מבחן כוללות נהיגה בעת תהליך הפיתוח של הרכב וכן בעת בדיקות בטיחות ,הערכות נסיעה ,הערכות סטטוס ונסיעות
אישור .מבחני נסיעה אלה ייערכו ,בין היתר ,באזורים ציבוריים.
באתר
אפשר למצוא מידע כללי לגבי העיבוד של נתונים אישיים בחברת Audi
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.ht
ml&data-innerlayer=true

שלנו

נתונים אישיים הם כל מידע הקשור לאדם טבעי מזוהה או שניתן לזהותו )"מושא הנתונים"(; אדם טבעי שניתן לזהותו הוא אדם
שאפשר לזהותו ,ישירות או בעקיפין ,ובמיוחד בהתייחס למזהה כגון שם ,מספר מזהה ,נתוני מיקום ,מזהה מקוון או לגורם מסוים
או גורמים מסוימים הייחודיים לזהות הפיזית ,הפיזיולוגית ,הגנטית ,השכלית ,הכלכלית ,התרבותית או החברתית של אותו אדם
טבעי.
עיבוד הוא כל פעולה או מערך פעולות שמבוצעים על נתונים אישיים או סטים של נתונים אישיים ,בין אם באמצעים ממוכנים או
לא ,כגון איסוף ,תיעוד ,ארגון ,הבניה ,אחסון ,התאמה ושינוי ,אחזור ,ייעוץ ,שימוש ,גילוי על ידי העברה ,הפצה והפיכה לזמין בצורה
אחרת ,תיאום ושילוב ,הגבלה ,מחיקה או השמדה.
.B

מידע כללי

.I

מיהו בקר הנתונים לשם עיבוד?

בקר הנתונים לשם פעילויות העיבוד כמשמעותן בסעיף ) 4(7באסדרה הכללית להגנה על מידע  -כמתואר להלן בחלק ג'  -היא
חברת / AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschlandגרמניה.

.II

למי עליי לפנות?

אם ברצונך לממש את זכויותיך ביחס להגנה על נתונים ,השתמש באפשרויות יצירת הקשר בכתובת הבאה:
/https://gdpr.audi.com
בעמוד זה תוכל למצוא מידע נוסף על אופן המימוש של זכויות הגנת הנתונים שלך .תוכל גם ליצור איתנו קשר בדואר בכתובת:
 / AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschlandגרמניה

 .IIIפרטי הקשר של קצין הגנת הנתונים שלנו

אם יש לך חששות לגבי הגנת הנתונים ,תוכל גם לפנות אל קצין הגנת הנתונים של החברה שלנו:
 / AUDI AG, Datenschutzbeauftragter, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschlandגרמניה
דוא"לdatenschutz@audi.de :
 .IVמה הזכויות שלי?

בהתאם לתחום השיפוט שלך ,בתור מושא הנתונים אתה עשויה להיות זכאי לזכויות הגנת הנתונים הבאות:
.1

גישה

זכותך לקבל מידע לגבי הנתונים הנוגעים לך ,שמאוחסנים אצל חברת  Audiולגבי היקף עיבוד הנתונים
והעברת הנתונים שחברת  Audiמבצעת ,וכן לקבל העתק של הנתונים האישיים המאוחסנים שקשורים
אליך.
.2

תיקון

זכותך לבקש לבצע ,ללא שיהוי בלתי סביר ,תיקון של נתונים אישיים בלתי מדויקים לגביך וכן השלמה

של נתונים אישיים חלקיים המאוחסנים לגביך בחברת .Audi
.3

מחיקה

זכותך לבקש למחוק את הנתונים האישיים לגביך שמאוחסנים בחברת  ,Audiללא שיהוי בלתי סביר ,אם
דרישות החקיקה נשמרות.
זה עשוי להיות המקרה ,במיוחד ,אם
•
•
•
•
•

כבר הנתונים האישיים שלך כבר אינם דרושים למטרות שלשמן הם נאספו;
הסיבה החוקית היחידה לעיבוד הייתה הסכמתך ,וביטלת אותה;
התנגדת לעיבוד על בסיס סיבה משפטית של איזון אינטרסים מסיבות הקשורות למצב המסוים
שלך ,ואיננו יכולים להוכיח שיש סיבות לגיטימיות לעיבוד הגוברות עליהן;
הנתונים האישיים שלך עברו עיבוד לא חוקי; או
נדרשת מחיקה של הנתונים האישיים שלך כדי לציית למחויבות משפטית.

אם נשתף צדדים שלישיים בנתוניך ,אנו נודיע להם על המחיקה במידת הנדרש בחוק.
שים לב שחלות מגבלות על זכותך למחיקה .לדוגמה ,איננו נדרשים למחוק נתונים שאנחנו עדיין מחויבים
לשמור במהלך תקופות שמירה שמוגדרות בחקיקה ,וגם אין לנו רשות לעשות זאת .באופן דומה ,נתונים
שנחוצים לנו לשם ביסוס תביעות משפטיות ,מימושן או התגוננות מפניהן מוחרגים מזכויות המחיקה
שלך.
.4

הגבלת העיבוד

בתנאים מסוימים ,זכותך לדרוש להגביל את העיבוד )למשל ,סימון של הנתונים האישיים המאוחסנים
כדי להגביל את עיבודם העתידי( .הדרישות הן:
•
•
•
•

ערערת על הדיוק של נתוניך האישיים וחברת  Audiחייבת לאמת את דיוקם;
העיבוד נוגד את החוק ,אבל אתה מתנגד למחיקת נתוניך האישיים ובמקום זאת מבקש להגביל את
השימוש בהם;
חברת  Audiכבר אינה זקוקה לנתוניך האישיים לצורך העיבוד ,אבל אתה זקוק לנתונים לשם ביסוס
תביעה משפטית ,מימושה או הגנה מפניה.
התנגדת לעיבוד ,והשאלה אם הסיבות הלגיטימיות של חברת  Audiגוברות על סיבותיך ממתינה
לאימות.

במקרה של הגבלת העיבוד ,נתונים אלה יסומנו בהתאם ,ומלבד לשם אחסונם ,הם יעובדו רק בהסכמתך
או לשם ביסוס תביעה משפטית של אדם טבעי אחר או אדם משפטי אחר ,מימושה או הגנה מפניה ,וכן
לשם הגנה על זכויותיו ,או מסיבות של עניין לציבור באיחוד האירופי או באחת המדינות החברות.
.5

ניידות הנתונים

במידה שבה אנו מעבדים באופן אוטומטי את הנתונים האישיים שלך שניתנו לנו בהסכמתך או בכפוף
לחוזה איתך )כולל חוזה העסקה( ,זכותך לקבל את הנתונים בפורמט מובנה שהשימוש בו נפוץ ושמכונה
יכולה לקרוא אותו ,ולהעביר נתונים אלה לבקר אחר ללא מניעה מצד חברת  .Audiזכותך גם לבקש
מחברת  Audiלהעביר את נתוניך האישיים ישירות לבקר אחר ,כאשר הדבר אפשרי מבחינה טכנית,
ובתנאי שפעולה זו אינה פוגעת בזכויות והחירויות של אחרים.
.6

התנגדות

אם נעבד את נתוניך האישיים על בסיס אינטרסים לגיטימיים או בשל עניין לציבור ,זכותך להתנגד לעיבוד
של נתוניך האישיים מסיבות הקשורות למצבך המסוים .בנוסף ,יש לך זכות בלתי מוגבלת להתנגד אם
אנו נעבד את נתוניך למטרות השיווק הישירות שלנו .עיין בהערה הנפרדת שלנו בחלק "מידע לגבי זכותך
להתנגד".

במקרים מסוימים אנו גם מעניקים לך ,מעבר להגדרות הפרטיות ,זכות בלתי מוגבלת נוספת להתנגד
מטעמי איזון אינטרסים .אנו ניידע אותך על כך בהקשר לתכונה או השירות הרלוונטיים.
.7

ביטול הסכמה

אם תסכים לעיבוד נתוניך האישיים ,תוכל תמיד לבטל את הסכמתך .לתשומת לבך ,ביטול ההסכמה
יהיה תקף רק ממועד הביטול והלאה .עיבוד שבוצע לפני הביטול לא יושפע.
.8

תלונה

בנוסף ,זכותך להגיש תלונה לרשות המפקחת על הגנת הנתונים אם אתה מאמין שעיבוד נתוניך
האישיים אינו חוקי .הזכות להגיש תלונה אינה פוגעת בזכותך לכל סעד מנהלתי או משפטי אחר .הכתובת
של הרשות המפקחת על הגנת הנתונים שאחראית על חברת  Audiהיא:
]…[
.9

מידע על זכותך להתנגד
 .aהזכות להתנגד מסיבות הקשורות למצב המסוים שלך

זכותך להתנגד לעיבוד של נתוניך האישיים מסיבות הקשורות למצבך המסוים .התנאי המקדים לכך
הוא שעיבוד הנתונים יתבצע מטעמי טובת הציבור או על בסיס איזון אינטרסים .תנאי זה חל גם על
פעילויות יצירת פרופילים .במידה שבה אנו מבססים את עיבוד נתוניך האישיים על איזון אינטרסים,
באופן כללי אנו מניחים שניתן להוכיח את קיומן של סיבות לגיטימיות משכנעות ,אבל אנו נבחן,
כמובן ,כל מקרה לגופו .במקרה של התנגדות ,אנו נפסיק את עיבוד נתוניך האישיים.
זאת ,אלא אם כן
•

נוכיח שקיימות סיבות לגיטימיות משכנעות לעיבוד נתונים אלה אשר גוברות על האינטרסים,
הזכויות והחירויות שלך או
אם נתוניך האישיים משמשים לביסוס תביעה משפטית ,מימושה או הגנה מפניה.

.b

התנגדות לעיבוד נתוניך למטרות השיווק הישירות שלנו

•

כאשר אנו מעבדים את נתוניך האישיים למטרות שיווק ישירות ,זכותך להתנגד תמיד לעיבוד נתוניך
האישיים לגבי שיווק מעין זה; זכות זו חלה גם על פעילויות יצירת פרופיל במידה שבה הן קשורות
לשיווק ישיר מעין זה .אם תתנגד לעיבוד למטרות שיווק ישירות ,אנו נפסיק לעבד את נתוניך
האישיים למטרות אלה.
.c

התנגדות לעיבוד נתוניך לשם שיפור המוצר וניתוח כללי של לקוחות

כחלק מאיזון האינטרסים ,אנו מעניקים לך זכות התנגדות נפרדת ביחס לעיבוד נתוניך האישיים
לשם שיפור המוצר וניתוח כללי של לקוחות.
אם תתנגד לעיבוד לשם שיפור המוצר ו/או ניתוח כללי של לקוחות ,אנו נפסיק לעבד את נתוניך
האישיים למטרות אלה .הערכות סטטיסטיות בלבד של נתונים צבורים או של נתונים אנונימיים
אחרים לא יושפעו מכך.
.d

מימוש הזכות להתנגד

ניתן לממש את ההתנגדות בכל צורה ,ועדיף לשלוח אותה לגורם שפרטי הקשר שלו מצוינים בסעיף
ב.2
לתשומת לבך ,התמונות האמיתיות של התנועה בכבישים ציבוריים שיתועדו על ידי מצלמות רכבי
המבחן ישמשו רק לתיעוד של סביבות הרכב במטרה לזהות מכשולים ומשתמשים אחרים
בכביש ,ולמנוע תאונות ביעילות .הדבר נחוץ כדי לאפשר נהיגה אוטונומית )למחצה( .התיעוד
שיתקבל מרכבי המבחן ישמש לפיתוח של פונקציות רכב שמוכנות ליציאה לשוק .חברת Audi

אינה יכולה ,ואינה מתכוונת ,לזהות את האנשים או הרכבים המתועדים .אם הדבר בכלל ישים,
חברת  Audiאינה מחויבת לציית לזכויות שהוזכרו למעלה ביחס למידע ,לתיקון ,למחיקה ,להגבלת
עיבוד ,ליכולת העברת נתונים ולהתנגדות .אם הזיהוי אינו אפשרי ,אנו נספק לך ראיות לגבי כך.
במקרה זה ,תוכל למסור לחברת  Audiמידע נוסף שיאפשר לנו לזהות אותך )למשל פרטים לגבי
המראה והלבוש שלך בזמן התיעוד ,לגבי המקום ,הזמן והתאריך שבהם היית במגע עם רכב
המבחן ,מספר לוחית הרישוי של הרכב או לפחות הסוג והצבע של רכב המבחן( .אם נצליח לזהות
אותך בעזרת מידע נוסף זה ,אנחנו נציית ,כמובן ,לזכויות שלך במסגרת המחויבויות שלנו בכפוף
לתקנות האסדרה הכללית להגנה על מידע.
 .Vאילו נתונים אנו מעבדים ,לאילו מטרות ,ומהו הבסיס המשפטי לכך?
לצורך פיתוח מוצר אפשר להתקין ברכב המבחן חיישנים ומכשירי מדידה רבים ,שאוספים מידע לגבי מצב רכב המבחן ומאפייני
הנהיגה .נתונים אלה יכולים לכלול גם את המידע האישי שלך .מידע אישי זה כולל:

•
•

תמונות של סביבת הרכב )עד  ,(360°וכן
לוחיות רישוי.

)"נתונים"(
אנו מעבדים את נתוניך האישיים על בסיס האינטרסים הלגיטימיים שלנו רק לצורך פיתוח ,בדיקה ,ניסוי וכן אמצעי אבטחת איכות
)בדיקות הדרושות לצורכי בטיחות( .חל איסור על כל שימוש אחר.
לחברת  Audiיש אינטרס לגיטימי לפתח פונקציות נהיגה הרלוונטיות לבטיחות ,כגון מערכות עזר לנהג ונהיגה ברמת אוטומטיות
גבוהה או מלאה ,ולשמור עליהן .בנוסף ,יש לשפר את הבטיחות של המוצר ,הרכב והתנועה ולהקטין את מספר תאונות הדרכים.

 .VIמי מקבל את הנתונים שלי?
בתוך חברת  Audiיקבלו את הנתונים שלך ישויות שזקוקות להם לצורך עמידה במחויבויות החוזיות והחוקיות שלנו ושמירה על
האינטרסים הלגיטימיים שלנו )למשל תהליך פיתוח מוצר של מחלקת הפיתוח הטכני( .גם ספקי השירות שלנו )המכונים
"מעבדים"( ,שבהם אנו משתמשים ושאותם אנו מעסיקים ,עשויים לקבל נתונים למטרות אלה .באופן כללי אנו נשתף צדדים
שלישיים בנתוניך האישיים רק אם הדבר נחוץ לצורך ביצוע החוזה ,אם לנו או לצד השלישי יש אינטרס לגיטימי לגבי הגילוי או אם
הסכמת לכך .בנוסף ,נתונים עשויים להיות משותפים עם צדדים שלישיים )כולל רשויות חוקרות או רשויות אבטחה( במידה שבה
נדרש לעשות זאת במסגרת החוק או מתוקף צווים משפטיים או אסדרתיים בני-אכיפה .החלק הבא כולל פרטים לגבי קטגוריות של
המעבדים שבהם אנו משתמשים ולגבי גורמים אחרים שמקבלים נתונים אישיים .בשל הגודל והמורכבות של עיבוד הנתונים
שחברת  Audiמבצעת ,אין אפשרות לציין במדיניות פרטיות זו את כל הגורמים שיקבלו את נתוניך האישיים באופן אינדיבידואלי,
ולכן אנו מציינים רק קטגוריות של גורמים מקבלים.
.1

מעבדים

ספקי שירות שחברת  Audiמשתמשת בהם ,ואשר פועלים מטעמה )המכונים "מעבדים"( ,עשויים לקבל נתונים למטרות
הבאות .אנו משתמשים במעבדים השייכים לקטגוריות הבאות לשם מתן שירותים ספציפיים ,שתומכים בנו בביצוע
התהליכים העסקיים שלנו .באופן ספציפי ,הדבר כולל פעילויות בקטגוריות הבאות:

•
•
•
•
.2

חברות בתוך קבוצת  VWשמספקות שירותים )למשל שירותי  (ITלחברת ,(VW AG) Audi
ספקי שירותי ארכיון,
ספקי שירותי אירוח,
ספקי שירותי  ITוכן
צדדים שלישיים.

אנו מעבירים את נתוניך האישיים לגורמים המקבלים או קטגוריות הגורמים המקבלים המפורטים בהמשך ,אשר כל אחד מהם
מעורב בפיתוח מוצר והערכת המבחנים ,ואשר פועלים בתור בקרים בכפוף לחוק הגנת הנתונים החל:

•
•

חברות בקבוצת ,Audi
חברות בקבוצת ,VW

•
•
•
•

שותפי פיתוח,
אוניברסיטאות,
רשויות בתוך אזורי האחריות שלהן )למשל רשויות מס ,משטרה ומשרד התובע הכללי( וכן
בתי משפט.

נשמח למסור לך פרטים נוספים לגבי הגורמים המקבלים בקשר למבחני נהיגה אינדיבידואליים .לצורך הגשות בקשות,
השתמש בפרטי הקשר שמופיעים למטה
.3

האם מועברים נתונים למדינה שלישית?

במקרים מסוימים ,ייתכן שנתונים אישיים יועברו למדינה שנמצאת מחוץ לאיחוד האירופי או לאזור הכלכלי האירופי )המכונה
"מדינה שלישית"( .אם הגורם המקבל ממוקם במדינה שלישית ,ייתכן שהנתונים יועברו למדינה שבה אולי אין רמה הולמת
של הגנת נתונים ,כלומר רמה הדומה לזו שקיימת באירופה.
במקרה של העברות נתונים למדינות שלישיות שבהן אין רמה הולמת של הגנת נתונים ,אנו מוודאים לפני הגילוי שלגורם
המקבל יש רמה הולמת של הגנת נתונים )למשל ,החלטה על התאמה של הוועדה האירופית או הסכם עם הגורם המקבל
לגבי מה שמכונה "הסעיפים החוזיים האירופיים הסטנדרטים של האיחוד האירופי"( או שקיבלנו את הסכמתך המפורשת.
תוכל לקבל מאיתנו העתק של החוקים הספציפיים החלים או של החוקים הספציפיים שעליהם הוסכם ,כדי לוודא רמה הולמת
של הגנת נתונים .השתמש לשם כך בפרטי הקשר המופיעים בחלק ב' במדיניות פרטיות זו.
הפרטים של העברות נתונים למדינות שלישיות ,כאשר הדבר רלוונטי ,מפורטים בחלק זה ,וניתן למצוא אותם בקישור הבא.
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 .VIIלמשך כמה זמן יאוחסנו הנתונים שלי?
הנתונים שייאספו במהלך השימוש ברכב המבחן יאוחסנו למשך כל הזמן הדרוש למטרות בדיקה וניסוי.
כשמטרות אלה יושגו ,הנתונים שלך יימחקו .במקרים מסוימים ,ייתכן שיהיה צורך לשמור את הנתונים מעבר לפרק-זמן זה לצורך
אבטחת איכות ,כולל למטרות תצפית ופיתוח ארוכות טווח )למטרות תיעוד המוצר ושמירת רשומות לגביו( .בנוסף ,הנתונים יישמרו
אם חברת  Audiמחויבת מבחינה משפטית לשמור אותם בארכיון ,אם עיבוד נוסף משרת טענה לתביעה משפטית ,מימושה או
הגנה מפניה ,או אם העיבוד נחוץ לצורך מימוש מטרות של מחקר מדעי.
***

