Privātuma politika – produkta izstrāde un testēšana (Transportlīdzekļa apkārtne)
A.

Privātuma politikas darbības joma

Šajā Privātuma politikā Mēs jūs informēsim par jūsu personas datu apstrādi, ko veic AUDI AG, AutoUnion-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Vācija ("Mēs", "Mums", "Mūsu" vai "Audi") saistībā
ar testa transportlīdzekļa izmantošanu ("Testa braucieni") uz valsts ceļiem. Audi izmanto tā saucamos
testa transportlīdzekļus produkta izstrādei, testēšanai un aizsardzības nodrošināšanai. Šie
transportlīdzekļi ir aprīkoti ar sensoriem un mērierīcēm, kā arī video mērīšanas tehnoloģiju un ir
attiecīgi marķēti uz virsbūves.
Testa braucieni ietver braukšanu transportlīdzekļa izstrādes procesā, kā arī drošības testa, braukšanas
novērtēšanas, stāvokļa novērtēšanas un apstiprināšanas braucienus. Šie testa braucieni cita starpā tiks
veikti sabiedriskās vietās.
Vispārīga informācija par personas datu apstrādi uzņēmumā Audi ir pieejama Mūsu tīmekļa vietnē
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.ht
ml&data-innerlayer=true
Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu
(“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši
atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru,
atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai
raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes
faktoriem.
Apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību
kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana,
strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, lietošana, izpaušana,
nosūtot, izplatot vai citādi padarot tos pieejamus, saskaņošana vai apvienošana, ierobežošana,
dzēšana vai iznīcināšana.
B.

Vispārīga informācija

I.

Kas ir datu apstrādes pārzinis?

Datu apstrādes pārzinis VDAR 4. panta 7. daļas nozīmē – kā norādīts tālāk C sadaļā – ir AUDI AG, AutoUnion-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Vācija.
II.

Ar ko es varu sazināties?

Ja vēlaties aizstāvēt savas datu aizsardzības tiesības, lūdzu, lietojiet saziņas iespējas, apmeklējot
https://gdpr.audi.com/
Šajā lapā atradīsiet papildu informāciju par to, kā aizstāvēt jūsu datu aizsardzības tiesības. Tāpat varat
ar mums sazināties pa pastu, rakstot uz šo adresi:
AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Vācija
III. Mūsu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija
Ja jums ir bažas par datu aizsardzību, varat arī sazināties ar mūsu uzņēmuma datu aizsardzības
speciālistu:
AUDI AG, Datenschutzbeauftragter, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Vācija
E-pasts: datenschutz@audi.de

IV. Kādas ir manas tiesības?
Atkarībā no jūsu jurisdikcijas kā datu subjektam uz jums var attiekties šādas datu aizsardzības tiesības:
1.

Piekļuve

Jums ir tiesības iegūt informāciju par datiem, kas par jums tiek glabāti uzņēmumā Audi, par Audi
veikto datu apstrādes un datu pārsūtīšanas apjomu, kā arī iegūt par jums glabāto personas datu
kopiju.
2.

Labošana

Jums ir tiesības pieprasīt jebkuru nepareizu jūsu personas datu labošanu bez nepamatotas
kavēšanās, kā arī nepilnīgu jūsu personas datu, ko glabā uzņēmums Audi, aizpildīšanu.
3.

Dzēšana

Jums ir tiesības pieprasīt jūsu personas datu, ko glabā uzņēmums Audi, dzēšanu bez nepamatotas
kavēšanās, ja ir izpildītas likumiskās prasības.
Tas var būt īpaši nepieciešams, ja:
•
•
•
•
•

jūsu personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika ievākti;
vienīgais tiesiskais pamats to apstrādei bija jūsu piekrišana un esat to atsaucis;
jūs esat iebildis pret apstrādi, pamatojoties uz interešu ievērošanas juridisko pamatojumu,
balstoties uz jūsu īpašo situāciju, un Mēs nevaram pierādīt, ka apstrādei būtu primārs
likumīgs pamatojums;
personas dati ir apstrādāti nelikumīgi; vai
jūsu personas dati ir jādzēš, lai ievērotu juridisku pienākumu.

Ja Mēs būsim nodevuši jūsu datus trešajām personām, Mēs tām paziņosim par dzēšanu, ciktāl to
paredz likums.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu tiesībām uz dzēšanu piemēro ierobežojumus. Piemēram, Mums nav
pienākuma un nav atļauts dzēst datus, kurus Mums joprojām ir pienākums glabāt, lai ievērotu
likumā noteiktos glabāšanas periodus. Tāpat datiem, kuri Mums ir nepieciešami, lai celtu, izpildītu
vai aizstāvētu likumīgus prasījumus, nepiemēro jūsu tiesības dzēst tos.
4.

Apstrādes ierobežošana

Jums ir tiesības ar noteiktiem nosacījumiem iegūt apstrādes ierobežojumu (t.i., uzglabāto
personas datu iezīmēšanu, lai ierobežotu to turpmāku apstrādi). Šīs prasības ir šādas:
•
•
•
•

jūsu personas datu precizitāte ir apstrīdēta un Audi ir jāpārbauda jūsu personas datu
precizitāte;
apstrāde ir pretlikumīga, bet jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasāt
personas datu izmantošanas ierobežošanu;
Audi jūsu personas dati vairs nav vajadzīgi apstrādes nolūkam, taču jums dati ir nepieciešami,
lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgus prasījumus.
Jūs esat iebildis pret apstrādi, un tiek veikta pārbaude, vai Audi likumīgais pamatojums
dominē pār jūsu pamatojumu.

Ja apstrāde tiek ierobežota, šādi dati tiks atbilstoši iezīmēti, un tos, izņemot to glabāšanu,
apstrādās tikai ar jūsu piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgus prasījumus,
vai lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai Savienības vai dalībvalsts svarīgu
sabiedrības interešu dēļ.
5.

Datu pārnesamība

Ciktāl Mēs automātiski apstrādājam jūsu personas datus, kurus sniedzāt Mums. pamatojoties uz
jūsu piekrišanu vai līgumu, kas noslēgts ar jums (tostarp darba līgumu), jums ir tiesības saņemt
datus strukturētā, vispārēji lietotā un mašīnlasāmā formātā un pārsūtīt šos datus citam pārzinim,
un Audi nav tiesību to aizkavēt. Jums arī ir tiesības uz personas datu pārsūtīšanu tieši no Audi
citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams, un ar nosacījumu, ka tas negatīvi neietekmē citu
personu tiesības un brīvības.
6.

Iebildums

Ja Mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz likumīgām interesēm vai sabiedrības
interesēm, jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz jūsu īpašo
situāciju. Turklāt jums ir neierobežotas tiesības iebilst, ja Mēs apstrādājam jūsu datus Mūsu tiešās
tirgvedības nolūkos. Lūdzu, skatiet Mūsu atsevišķo piezīmi sadaļā "Informācija par jūsu tiesībām
iebilst".
Dažos gadījumos Mēs jums piešķiram ne tikai privātuma iestatījumus, bet arī papildu
neierobežotas tiesības iebilst interešu ievērošanas ietvaros. Mēs jūs par to informēsim saistībā ar
attiecīgo iespēju vai Pakalpojumu.
7.

Piekrišanas atsaukums

Ja esat sniedzis piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, varat to jebkurā brīdī atsaukt. Lūdzu,
ņemiet vērā, ka atsaukums stāsies spēkā tikai nākotnē. Apstrāde, kas tika veikta pirms atsaukuma,
netiks ietekmēta.
8.

Sūdzība

Turklāt jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei, ja uzskatāt, ka jūsu
personas datu apstrāde ir pretlikumīga. Tiesības iesniegt sūdzību neskar nekādus citus
administratīvos vai tiesiskos aizsardzības līdzekļus. Par Audi atbildīgās datu aizsardzības
uzraudzības iestādes adrese:
[…]
9.

Informācija par jūsu tiesībām iebilst
a. Tiesības iebilst, pamatojoties uz jūsu īpašo situāciju
Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz jūsu īpašo situāciju.
Priekšnosacījums tam ir tāds, ka datu apstrāde notiek sabiedrības interesēs vai uz interešu
ievērošanas pamata. Tas attiecas arī uz jebkuru profilēšanu. Ciktāl Mēs pamatojam jūsu
personas datu apstrādi ar interešu ievērošanu, Mēs parasti pieņemam, ka ir iespējams
parādīt pārliecinošus likumīgus pamatojumus, tomēr, protams, Mēs izskatīsim katru
atsevišķu gadījumu. Iebilduma gadījumā Mēs vairs neapstrādāsim jūsu personas datus.
Ja vien
•
•

Mēs nevaram parādīt pārliecinošu likumīgu pamatojumu šādu datu apstrādei, kas
dominē pār jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām vai
jūsu personas dati tiek izmantoti, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgus prasījumus.

b.

Iebildums pret datu apstrādi Mūsu tiešās tirgvedības nolūkiem

Ja Mēs apstrādājam jūsu personas datus tiešās tirgvedības nolūkos, jums ir tiesības jebkurā
laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi šādas tirgvedības vajadzībām; tas arī attiecas uz
profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešo tirgvedību. Ja iebilstat pret apstrādi tiešās
tirgvedības nolūkiem, Mēs vairs neapstrādāsim jūsu personas datus šādiem nolūkiem.

c.

Iebildums pret datu apstrādi produkta uzlabošanai un vispārīgai klientu analīzei

Interešu ievērošanas ietvaros Mēs jums piešķiram atsevišķas tiesības iebilst attiecībā uz jūsu
personas datu apstrādi produkta uzlabošanai un vispārīgai klientu analīzei.
Ja iebilstat pret apstrādi produkta uzlabošanas un/vai vispārīgas klientu analīzes nolūkiem,
Mēs vairs neapstrādāsim jūsu personas datus šādiem nolūkiem. Tas neietekmē apkopotu vai
kā citādi anonīmu datu tīri statistiskus novērtējumus.
d.

Iebilšanas tiesību izmantošana

Iebildumu var iesniegt jebkurā formā, un vēlams, lai tas būtu adresēts, izmantojot B. II.
sadaļā norādīto kontaktinformāciju.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka reālie valsts ceļu satiksmes attēli, ko reģistrē testa transportlīdzekļu
kameras, tiks izmantoti tikai transportlīdzekļa apkārtnes fiksēšanai, lai konstatētu šķēršļus
un citus satiksmes dalībniekus un efektīvi izvairītos no negadījumiem. Tas ir nepieciešams,
lai iespējotu (daļēji) autonomu braukšanu. Testa transportlīdzekļu ieraksti tiks izmantoti,
lai izstrādātu pārdošanai gatavas transportlīdzekļu funkcijas. Audi nevar identificēt un
neidentificēs nevienu ierakstā redzamo personu vai transportlīdzekli. Ja tas vispār ir
piemērojams, Audi nav pienākuma ievērot iepriekš minētās tiesības uz informāciju,
labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, datu pārnesamību un iebildumiem. Ja
identifikācija nav iespējama, mēs jums izsniegsim pierādījumus. Šādā gadījumā jūs varat
Audi sniegt papildu informāciju, kas Mums ļaus jūs identificēt (piemēram, informāciju par
jūsu izskatu un apģērbu ieraksta veikšanas laikā, vietu, laiku un datumu, kad saskārāties
ar testa transportlīdzekli, reģistrācijas numuru vai vismaz testa transportlīdzekļa veidu un
krāsu). Ja mums izdosies jūs identificēt, izmantojot jūsu papildus sniegto informāciju, mēs,
protams, izpildīsim jūsu tiesības Mūsu VDAR noteikto pienākumu ietvaros.
V.

Kādus datus un kādiem nolūkiem apstrādājam un kādi juridiskie pamati tiek piemēroti?

Produkta izstrādes nolūkā testa transportlīdzeklī var uzstādīt daudzus sensorus un mērierīces, kas
apkopo datus par testa transportlīdzekļa stāvokli un braukšanas uzvedību. Šie dati var saturēt arī
personas informāciju. Šie personas dati ietver:
•
•

attēlus ar transportlīdzekļa apkārtni (līdz 360°) un
valsts reģistrācijas numura zīmes.

("dati")
Mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, vienīgi izstrādes,
testēšanas un izmēģināšanas nolūkiem un kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem (nepieciešamie
drošības testi). Jebkāda cita lietošana nav atļauta.
Audi likumīgās intereses ir izstrādāt un aizsargāt ar drošību saistītas braukšanas funkcijas, piemēram,
vadītāja palīdzības sistēmas un gandrīz un pilnībā automatizētu braukšanu. Turklāt ir jāuzlabo
produktu, transportlīdzekļu un satiksmes drošība un jāsamazina ceļu satiksmes negadījumi.
VI. Kas saņem datus?
Audi iekšienē nodaļas saņem jūsu datus, kas tām ir nepieciešami, lai izpildītu Mūsu līgumiskās un
likumā noteiktās saistības un aizsargātu Mūsu likumīgās intereses (piemēram, tehniskās izstrādes
departamenta produktu izstrādes process). Šiem nolūkiem datus var saņemt arī mūsu pakalpojumu
sniedzēji (tā sauktie apstrādātāji), kurus mēs izmantojam un noalgojam. Mēs parasti nododam jūsu
personas datus trešajām personām tikai tad, ja tas ir nepieciešams līguma izpildei, ja Mums vai trešajai

personai ir likumīgas intereses par informācijas izpaušanu vai ja esat devis savu piekrišanu. Turklāt
datus var nodot trešajām personām (ieskaitot izmeklēšanas vai drošības iestādēm) tiktāl, ciktāl to
paredz likumi vai izpildāmi normatīvie vai tiesu rīkojumi. Informācija par apstrādātāju kategorijām,
kurus Mēs izmantojam, un citiem saņēmējiem, kuri saņem personas datus, ir iekļauti nākamajā sadaļā.
Ņemot vērā Audi veikto datu apstrādes apjomu un sarežģītību, šajā Privātuma politikā nav iespējams
atsevišķi uzskaitīt ikvienu jūsu personas datu saņēmēju, tāpēc parasti tiek norādītas tikai saņēmēju
kategorijas.
1. Apstrādātāji
Pakalpojumu sniedzēji, kas tiek izmantoti un rīkojas Audi vārdā (tā sauktie apstrādātāji), var
saņemt datus šādiem nolūkiem. Īpašu pakalpojumu sniegšanai Mēs izmantojam šādu kategoriju
apstrādātājus, kas Mūs atbalsta Mūsu biznesa procesu izpildē. Tas jo īpaši attiecas uz
uzņēmumiem šādās kategorijās:
•
•
•
•

uzņēmumi, kas ietilpst VW grupā, kuri Audi (VW AG) nodrošina pakalpojumus (piemēram, IT
pakalpojumus),
arhivēšanas pakalpojumu sniedzēji,
mitināšanas pakalpojumu sniedzēji,
IT pakalpojumu sniedzēji.

2. Trešās personas
Mēs pārsūtām jūsu personas datus šādiem saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām; katrs saņēmējs
ir iesaistīts produktu izstrādē un testu novērtēšanā, kā arī darbojas kā pārzinis saskaņā ar
piemērojamo datu aizsardzības likumu:
•
•
•
•
•
•

Audi grupas uzņēmumi,
VW grupas uzņēmumi,
izstrādes partneri,
universitātes,
iestādes savā atbildības jomā (piemēram, nodokļu birojs, policija, prokuratūra) un
tiesas.

Mēs ar prieku sniegsim jums papildu informāciju par saņēmējiem saistībā ar individuālajiem testa
braucieniem. Pieprasījumiem lūdzam izmantot zemāk norādīto kontaktinformāciju.
3. Vai dati tiek pārsūtīti uz trešo valsti?
Dažos gadījumos personas datus var pārsūtīt uz valsti, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai
Eiropas Ekonomikas zonas (tā saukto trešo valsti). Ja saņēmējs atrodas trešā valstī, datus var
pārsūtīt uz valsti, kurā, iespējams, nav atbilstoša datu aizsardzības līmeņa, t.i., līmeņa, kas ir
salīdzināms ar ES līmeni.
Datu pārsūtīšanai uz trešām valstīm, kurās nav atbilstoša datu aizsardzības līmeņa, Mēs
nodrošinām, ka pirms informācijas izpaušanas saņēmējam ir vai nu atbilstošs datu aizsardzības
līmenis (piemēram, ES Komisijas lēmums par atbilstību vai tā sauktā ES standarta līguma klauzulas
vienošanās starp Eiropas Savienību un saņēmēju), vai arī esam saņēmuši jūsu skaidru piekrišanu.
Lai nodrošinātu atbilstošu datu aizsardzības līmeni, varat saņemt no Mums konkrēto
piemērojamo vai saskaņoto noteikumu kopiju. Šim nolūkam lūdzam izmantot kontaktinformāciju,
kas norādīta šīs Privātuma politikas B sadaļā.
Plašāka informācija par datu pārsūtīšanu uz trešām valstīm attiecīgajos gadījumos ir sniegta šajā
sadaļā vai atrodama šajā saitē.

https://gdpr.audi.com/
VII. Cik ilgi mani dati tiks glabāti?
Dati, kas savākti testa transportlīdzekļa lietošanas laikā, tiks uzglabāti tik ilgi, cik nepieciešams
testēšanas un izmēģināšanas nolūkiem.
Pēc šo nolūku izpildes jūsu dati tiks dzēsti. Dažos gadījumos datus var būt nepieciešams saglabāt pēc
šī laika posma kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem, tostarp ilgtermiņa novērojumiem un izstrādes
mērķiem (produkta dokumentēšanai un lietvedības nolūkiem). Turklāt dati tiks glabāti, ja Audi būs
likumīgs pienākums tos arhivēt, ja turpmāka apstrāde kalpo juridisku prasījumu apliecināšanai,
īstenošanai vai aizstāvēšanai, vai ja tas ir nepieciešams zinātniskās izpētes mērķu īstenošanai.
***

