
Privacybeleid - Productontwikkeling en testen (voertuigomgeving) 
 

A. Toepassingsgebied van het privacybeleid 

In dit privacybeleid informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door AUDI AG, 
Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Duitsland (‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ of ‘Audi’) in verband met het 
gebruik van een testvoertuig (‘testritten’) op de openbare weg. Audi gebruikt zogeheten 
testvoertuigen voor productontwikkeling, testen en ontwikkeling van veiligheidsmaatregelen. Deze 
voertuigen zijn uitgerust met sensoren, meetapparatuur en videomeettechnologie en zijn 
dienovereenkomstig op de carrosserie gemarkeerd. 

Testritten omvatten het rijden tijdens het ontwikkelingsproces van het voertuig, maar ook tijdens 
veiligheidstests, rijevaluaties, statusevaluaties en goedkeuringsruns. Deze testritten worden onder 
meer in openbare ruimtes uitgevoerd. 

Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij Audi vindt u op onze website 
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.ht
ml&data-innerlayer=true  

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon 
(‘de betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect 
kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een 
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die 
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of 
sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of 
een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het 
verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, 
gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking 
stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

B. Algemene informatie 

I. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking? 

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingsactiviteiten in de zin van art. 4(7) AVG, zoals 
hieronder beschreven in rubriek C, is AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Duitsland. 

II. Met wie kan ik contact opnemen? 

Als u uw gegevensbeschermingsrechten wilt doen gelden, kunt u gebruikmaken van de 
contactmogelijkheden op  

https://gdpr.audi.com/ 

Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe u uw gegevensbeschermingsrechten kunt doen 
gelden. U kunt ons ook per post bereiken op het volgende adres: 

AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Duitsland 

III. Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming 

Als u zich zorgen maakt over uw gegevensbescherming, kunt u ook contact opnemen met onze 
functionaris voor gegevensbescherming: 

AUDI AG, Datenschutzbeauftragter, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Duitsland 

E-mail: datenschutz@audi.de 

https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.html&data-innerlayer=true
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.html&data-innerlayer=true
https://gdpr.audi.com/
mailto:datenschutz@audi.de


IV. Welke rechten heb ik? 

Afhankelijk van uw rechtsgebied hebt u als betrokkene mogelijk recht op de volgende 
gegevensbeschermingsrechten: 

1. Toegang 

U hebt het recht om informatie te verkrijgen over de gegevens die over u zijn opgeslagen bij Audi 
en over de omvang van de gegevensverwerking en gegevensoverdracht door Audi en om een 
kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen. 

2. Rectificatie  

U hebt het recht om onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over u te verkrijgen, 
evenals aanvulling van onvolledige persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen bij Audi. 

3. Wissing 

U hebt het recht om de persoonsgegevens over u die bij Audi zijn opgeslagen onverwijld te laten 
wissen als aan de wettelijke vereisten is voldaan. 

Dit kan met name het geval zijn als: 

• Uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; 
• De enige rechtsgrond voor de verwerking uw toestemming was en u deze ingetrokken hebt; 
• U bezwaar tegen de verwerking hebt gemaakt op basis van de rechtsgrond van een 

belangenafweging die verband houdt met uw specifieke situatie en wij niet kunnen bewijzen 
dat er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn; 

• Uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of 
• Uw persoonsgegevens gewist moeten worden om aan een wettelijke verplichting te 

voldoen. 

Als wij uw gegevens met derden gedeeld hebben, zullen wij hen over de wissing informeren, voor 
zover dat wettelijk vereist is. 

Houd er rekening mee dat uw recht op gegevenswissing aan beperkingen onderworpen is. Zo zijn 
wij niet verplicht of bevoegd om gegevens te verwijderen die wij op grond van wettelijke 
bewaartermijnen nog moeten bewaren. Gegevens die wij nodig hebben voor de instelling, 
uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, zijn eveneens uitgesloten van uw recht 
op gegevenswissing. 

4. Beperking van de verwerking 

U hebt het recht om, onder bepaalde voorwaarden, beperking van de verwerking te verkrijgen 
(d.w.z. het markeren van opgeslagen persoonsgegevens om hun toekomstige verwerking te 
beperken). De vereisten zijn:   

• De juistheid van uw persoonsgegevens wordt betwist en Audi moet de juistheid van de 
persoonsgegevens controleren; 

• De verwerking is onrechtmatig, maar u verzet zich tegen de wissing van de 
persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de 
persoonsgegevens;  

• Audi heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u 
hebt de gegevens nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een 
rechtsvordering. 

• U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking en er wordt geverifieerd of de 
gerechtvaardigde gronden van Audi voorrang hebben op de uwe. 



In geval van een beperking van de verwerking worden dergelijke gegevens dienovereenkomstig 
gemarkeerd en, behalve voor hun opslag, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de 
instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de 
rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van 
algemeen belang voor de Unie of een Lidstaat. 

5. Overdraagbaarheid van gegevens 

Voor zover wij uw persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt automatisch verwerken op basis 
van uw toestemming of een contract met u (inclusief uw arbeidsovereenkomst), hebt u het recht 
om de gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te 
ontvangen en om die gegevens zonder belemmering van Audi aan een andere 
verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. U hebt ook het recht om de persoonsgegevens 
rechtstreeks van Audi aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, indien 
dit technisch mogelijk is en op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden 
van anderen. 

6. Bezwaar 

Als wij uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen of in het algemeen belang 
verwerken, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Daarnaast hebt 
u een onbeperkt recht om bezwaar te maken als wij uw gegevens voor onze 
directmarketingdoeleinden verwerken. Zie onze afzonderlijke opmerking in de rubriek 
‘Informatie over uw recht om bezwaar te maken’. 

In bepaalde gevallen verlenen wij u naast de privacyinstellingen ook een onbeperkt recht om 
bezwaar te maken in het kader van de belangenafweging. Wij zullen u hierover informeren in 
verband met de betreffende functie of dienst. 

7. Intrekking van toestemming  

Als u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt gegeven, kunt u deze te 
allen tijde intrekken. Houd er rekening mee dat de intrekking alleen van kracht is voor de 
toekomst. Verwerkingen die vóór de intrekking plaatsvonden, worden niet beïnvloed. 

8. Klacht 

U hebt bovendien het recht om een klacht bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen als u 
van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is. Het recht om een 
klacht in te dienen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke 
rechtsmiddelen. De toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die 
verantwoordelijk is voor Audi, heeft het volgende adres:  

[…] 

9. Informatie over uw recht van bezwaar  
a. Recht van bezwaar om redenen die verband houden met uw specifieke situatie 

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om 
redenen die verband houden met uw specifieke situatie. De voorwaarde hiervoor is dat de 
gegevensverwerking in het algemeen belang plaatsvindt of op een belangenafweging 
gebaseerd is. Dit geldt ook voor eventuele profilering. Voor zover wij de verwerking van uw 
persoonsgegevens op een belangenafweging baseren, gaan wij er doorgaans vanuit dat 
dwingende gerechtvaardigde gronden aangetoond kunnen worden, maar wij zullen 
uiteraard elk afzonderlijk geval onderzoeken. In geval van bezwaar zullen wij uw 
persoonsgegevens niet langer verwerken. 



Tenzij:  

• Wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van dergelijke gegevens 
kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of 

• Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing 
van een rechtsvordering. 

b. Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor onze directmarketingdoeleinden 

Wanneer wij uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing verwerken, hebt u te 
allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct 
marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, 
verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden.  

c. Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor productverbetering en algemene 
klantanalyse 

In het kader van de belangenafweging verlenen wij u een afzonderlijk recht van bezwaar met 
betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens voor productverbetering en 
algemene klantanalyse.  

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van productverbetering en algemene 
klantanalyse, verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden. Zuiver 
statistische evaluaties van geaggregeerde of anderszins anonieme gegevens worden 
hierdoor niet beïnvloed.  

d. Uitoefening van het recht van bezwaar 

Het bezwaar kan in elke vorm worden uitgeoefend en moet bij voorkeur worden gericht aan 
de contactgegevens in rubriek B. II. 

Houd er rekening mee dat de echte beelden van het openbare wegverkeer die door de 
camera’s van de testvoertuigen zijn opgenomen, alleen worden gebruikt om de omgeving 
van het voertuig vast te leggen teneinde obstakels en andere weggebruikers te detecteren 
en ongevallen effectief te voorkomen. Dit is nodig om (semi-)autonoom rijden mogelijk te 
maken. De opnamen van de testvoertuigen worden gebruikt om marktklare 
voertuigfuncties te ontwikkelen. Audi kan de geregistreerde personen of voertuigen niet 
identificeren en is niet van plan dit te doen. Voor zover van toepassing is Audi niet verplicht 
tot naleving van de bovengenoemde rechten op informatie, correctie, verwijdering, 
beperking van verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en bezwaar. Als identificatie niet 
mogelijk is, zullen wij bewijs aan u verstrekken. In een dergelijk geval kunt u aanvullende 
informatie aan Audi verstrekken waarmee wij u kunnen identificeren (bijv. details over uw 
uiterlijk en kleding op het moment van de opname, plaats, tijdstip en datum van contact 
met het testvoertuig, kenteken of ten minste type en kleur van het testvoertuig). Als wij 
met behulp van deze aanvullende informatie erin slagen om u te identificeren, zullen wij 
uiteraard voldoen aan uw rechten in het kader van onze verplichtingen ingevolge de AVG. 

V. Welke gegevens verwerken wij voor welke doeleinden en welke rechtsgronden zijn van 
toepassing? 

Ten behoeve van productontwikkeling kunnen in het testvoertuig veel sensoren en meetapparaten 
geïnstalleerd worden, die gegevens over de staat van het testvoertuig en het rijgedrag verzamelen. 
Deze gegevens kunnen ook uw persoonlijke gegevens bevatten. Deze persoonsgegevens omvatten: 

• Beelden van de omgeving rondom het voertuig (tot 360°) en 



• Nummerplaten. 
 

(‘gegevens’) 
 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen uitsluitend voor 
ontwikkelings-, test- en proefdoeleinden en maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking 
(noodzakelijke veiligheidstests). Elk ander gebruik is niet toegestaan. 

Het is Audi’s gerechtvaardigde belang om veiligheidsrelevante rijfuncties, zoals rijhulpsystemen en 
sterk en volledig geautomatiseerd rijden, te ontwikkelen en te waarborgen. Daarnaast moeten de 
product-, voertuig- en verkeersveiligheid verbeterd en verkeersongevallen verminderd worden. 

VI. Wie ontvangt mijn gegevens? 

Binnen Audi ontvangen die entiteiten uw gegevens die ze nodig hebben om aan onze contractuele en 
wettelijke verplichtingen te voldoen en om onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen (bijv. 
productontwikkelingsproces van de technische ontwikkelingsafdeling). Onze dienstverleners 
(zogeheten verwerkers) die wij gebruiken en inschakelen, kunnen ook gegevens voor deze doeleinden 
ontvangen. Wij delen uw persoonsgegevens doorgaans alleen met derden als dit noodzakelijk is voor 
de uitvoering van het contract, als wij of de derde een gerechtvaardigd belang heeft bij de 
openbaarmaking of als u toestemming hebt gegeven. Bovendien kunnen gegevens met derden 
(inclusief onderzoeks- of veiligheidsinstanties) gedeeld worden voor zover wij hiertoe wettelijk of door 
afdwingbare regelgevende of gerechtelijke bevelen verplicht worden. Details van de categorieën van 
verwerkers die wij gebruiken en de andere ontvangers die persoonsgegevens ontvangen, zijn 
opgenomen in de volgende rubriek. Gezien de omvang en complexiteit van de gegevensverwerking 
door Audi is het niet mogelijk om elke ontvanger van uw persoonsgegevens afzonderlijk te noemen in 
dit privacybeleid. Daarom worden doorgaans alleen categorieën van ontvangers gespecificeerd. 

1. Verwerkers 

Dienstverleners die gebruikt worden en optreden namens Audi (zogeheten verwerkers), kunnen 
gegevens ontvangen voor de volgende doeleinden. Wij gebruiken verwerkers in de volgende 
categorieën voor de verlening van specifieke diensten, die ons ondersteunen bij de uitvoering 
van onze bedrijfsprocessen. Hiertoe behoren met name bedrijven in de volgende categorieën:  

• Bedrijven binnen de VW Group die diensten verlenen (bijv. IT-diensten) voor Audi (VW AG), 
• Archiefdienstverleners, 
• Hostingdienstverleners, 
• IT-dienstverleners. 

2. Derden 

Wij geven uw persoonsgegevens door aan de volgende ontvangers of categorieën van 
ontvangers, die elk betrokken zijn bij productontwikkeling en de evaluatie van tests en die 
optreden als verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met de toepasselijke 
wetgeving inzake gegevensbescherming: 

• Bedrijven binnen de Audi Group,  
• Bedrijven binnen de VW Group, 
• Ontwikkelingspartners, 
• Universiteiten, 
• Autoriteiten binnen hun verantwoordelijkheidsgebied (bijv. belastingdienst, politie, 

openbaar ministerie) en  



• Rechtbanken. 

Wij geven u graag meer informatie over de ontvangers in verband met afzonderlijke testritten. 
Gebruik de onderstaande contactgegevens voor aanvragen. 

3. Worden gegevens doorgegeven aan een derde land? 

In sommige gevallen kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan een land buiten de 
Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (zogeheten derde land). Als de ontvanger 
zich in een derde land bevindt, kunnen de gegevens worden doorgegeven aan een land waar 
mogelijk geen passend niveau van gegevensbescherming bestaat, dat wil zeggen een niveau dat 
vergelijkbaar is met dat in de EU. 

Voor doorgiften van gegevens aan derde landen waar geen passend niveau van 
gegevensbescherming bestaat, zorgen wij voorafgaand aan de openbaarmaking ervoor dat de 
ontvanger een passend niveau van gegevensbescherming heeft (bijv. adequaatheidsbesluit van 
de Europese Commissie of overeenkomst met de ontvanger volgens zogeheten 
standaardcontractbepalingen van de Europese Unie) of dat wij uw uitdrukkelijke toestemming 
hebben verkregen. 

U kunt bij ons een kopie verkrijgen van de specifiek van toepassing zijnde of overeengekomen 
regels om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Gebruik hiervoor de 
contactgegevens in rubriek B. van dit privacybeleid. 

Details van doorgiften van gegevens aan derde landen (indien van toepassing) worden in dit 
gedeelte vermeld of zijn te vinden via de volgende link. 

https://gdpr.audi.com/ 

VII. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 

De gegevens die tijdens het gebruik van het testvoertuig worden verzameld, worden bewaard zolang 
als nodig is voor test- en proefdoeleinden.  

Na vervulling van deze doeleinden worden uw gegevens verwijderd. In sommige gevallen kan het 
nodig zijn om de gegevens na deze periode te bewaren voor maatregelen op het gebied van de 
kwaliteitsbewaking, inclusief langetermijnobservaties en ontwikkelingsdoeleinden 
(productdocumentatie en archiveringsdoeleinden). De gegevens worden bovendien bewaard als Audi 
wettelijk verplicht is om ze te archiveren, als de verdere verwerking dient om een rechtsvordering in 
te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen of als dit noodzakelijk is om wetenschappelijk onderzoek 
uit te voeren. 

*** 

https://gdpr.audi.com/
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