Personvernerklæring – produktutvikling og testing (kjøretøyomgivelser)
A.

Personvernerklæringens omfang

I denne personvernerklæringen informerer vi deg om behandlingen av dine personopplysninger som
gjøres av AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Tyskland («Vi», «Oss», «Vår»
eller «Audi») i forbindelse med bruk av et testkjøretøy («testkjøring») på offentlige veier. Audi
benytter såkalte testkjøretøy i produktutvikling, testing og sikring. Disse kjøretøyene er utrustet med
sensorer og måleutstyr samt videomålingsteknologi, og kjøretøyets karosseri er merket deretter.
Testkjøring omfatter kjøring under kjøretøyets utviklingsprosess samt under sikkerhetstesting,
kjøreevaluering, statusevaluering og godkjenningsturer. Disse testkjøringene utføres blant annet i
offentlige områder.
Generell informasjon om behandlingen av personopplysninger hos Audi finnes på vårt nettsted
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.ht
ml&data-innerlayer=true
Personopplysninger er enhver opplysning som knytter seg til en identifisert eller identifiserbar fysisk
person («registrert»). En identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller
indirekte, i særdeleshet ved en referanse til et navn, identifikasjonsnummer, lokalisasjonsdata eller
nettidentitet eller til én eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske,
mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den aktuelle fysiske personen.
Behandling er enhver handling eller sett med handlinger som utføres på personopplysninger eller på
et sett med personopplysninger, uansett om det er automatisert eller ikke, slikt som innsamling,
nedtegning, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, henting, konsultasjon, bruk,
tilgjengeliggjøring ved overføring, spredning eller på annen måte gjøre tilgjengelig eller samling,
begrensing, sletting eller ødeleggelse.
B.

Generell informasjon

I.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Behandlingsansvarlig for behandlingsaktivitetene i betydningen i Art. 4 (7) i GDPR – som beskrevet
under i del C – er Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Tyskland.
II.

Hvem kan jeg kontakte?

Hvis du vil utøve dine personvernrettigheter, ta kontakt gjennom alternativene beskrevet på
https://gdpr.audi.com/
På denne siden vil du finne mer informasjon om hvordan du kan utøve dine personvernrettigheter. Du
kan også kontakte oss på følgende adresse:
AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Tyskland
III. Kontaktdetaljer til vårt personvernombud
Hvis du har bekymringer om personvern, kan du ta direkte kontakt med personvernombudet i
selskapet vårt:
AUDI AG, Datenschutzbeauftragter, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Tyskland
E-post: datenschutz@audi.de
IV. Hvilke rettigheter har jeg?
Avhengig av ditt lovområde har du, som den registrerte, følgende personvernrettigheter:

1.

Tilgang

Du har rett til å få informasjon om de opplysningene som angår deg og som er lagret hos Audi,
og om omfanget av databehandlingen og dataoverføringen som utføres av Audi, og å få en kopi
av de lagrede personopplysninger som angår deg.
2.

Rettelse

Du har rett til å få, uten unødig forsinkelse, rette unøyaktige personopplysninger som angår deg
samt å fullstendiggjøre ufullstendige personopplysninger som angår deg og som er lagret hos
Audi.
3.

Sletting

Du har rett til å få slettet personopplysninger som angår deg og som er lagret hos Audi, uten
unødig forsinkelse, hvis de lovbestemte kravene er oppfylt.
Dette kan være tilfelle, i særdeleshet, hvis
•
•
•
•
•

dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for de formål som de ble samlet inn til,
det eneste juridiske grunnlaget for behandlingen var ditt samtykke og du har trukket dette
tilbake,
du har motsatt deg behandlingen med basis i et juridisk grunnlag om balansering av
interesser på grunnlag som er knyttet til din særegne situasjon og Vi ikke kan bevise at det
er overordnede berettigede grunner til behandlingen,
dine personopplysninger har blitt ulovlig behandlet eller
dine personopplysninger må slettes for etterlevelse av en juridisk forpliktelse.

Dersom vi har delt dine personopplysninger med tredjeparter, vil Vi informere dem om
slettingen, så langt dette er pålagt i henhold til gjeldende lov.
Merk at dine rettigheter til sletting er underlagt begrensinger. For eksempel er Vi ikke pålagt og
Vi har ikke lov til å slette personopplysninger som Vi fortsatt er forpliktet til å beholde grunnet
lovbestemte lagringsperioder. På lignende måte er opplysninger som Vi trenger for utforming,
utøvelse eller forsvar av rettslige krav, utelukket fra din rett til sletting.
4.

Behandlingsbegrensning

Du har retten til å få, under bestemte omstendigheter, begrenset behandlingen (det vil si å få
markert lagrede personopplysninger for å begrense fremtidig behandling av dem). Kravene er
som følger:
•
•
•
•

Nøyaktigheten av personopplysningene dine trekkes i tvil, og Audi må bekrefte
nøyaktigheten av personopplysningene,
Behandlingen er lovstridig, men du motsetter deg sletting av personopplysningene og ber i
stedet om begrensing i bruken av personopplysningene,
Audi behøver ikke lenger personopplysningene til behandlingsformål, men du krever
personopplysningene for utforming, utøvelse eller forsvar av rettslige krav.
Du har motsatt deg behandlingen og venter på bekreftelse om hvorvidt Audis berettigede
interesse overstyrer din.

Dersom behandlingen begrenses, vil de aktuelle personopplysningene merkes i henhold til dette
og vil – med unntak av lagring – bare behandles med ditt samtykke eller for utforming, utøvelse
eller forsvar av rettslige krav eller for beskyttelsen av andre fysiske eller juridiske personers
rettigheter eller for grunner som er av viktig offentlig interesse for Den europeiske union eller et
medlemsland.

5.

Dataportabilitet

I den grad Vi automatisk behandler personopplysningene dine som du har gitt Oss på grunnlag av
ditt samtykke eller en kontrakt med deg (inkludert arbeidskontrakten din), har du rett til å motta
dataene i et strukturert, allminnelig brukt og maskinlesbart format og å overføre disse dataene
til en annen behandler, uten av Audi hindrer dette. Du har også rett til å få dine
personopplysninger overført direkte fra Audi til en annen behandler der dette er teknisk mulig
og forutsatt at dette ikke negativt påvirker andres rettigheter og friheter.
6.

Innsigelse

Hvis Vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av berettiget interesse eller i den
offentlige interesse, har du rett til å motsette deg behandlingen av personopplysningene dine
med grunnlag i din særskilte situasjon. I tillegg har du ubegrenset rett til å protestere dersom Vi
behandler personopplysningene dine for direkte markedsføringsformål. Se egne merknader i
avsnittet «Informasjon om din rett til innsigelse».
I bestemte tilfeller gir Vi deg også, utover dine personverninnstillinger, ytterligere ubegrenset rett
til å motsette deg innenfor rammen av balansering av interesser. Vi vil informere deg om dette i
forbindelse med den aktuelle funksjonen eller tjenesten.
7.

Tilbakekallelse av samtykke

Hvis du har gitt samtykke til behandling av personopplysningene dine, kan du til enhver tid trekke
dette tilbake. Merk at en tilbakekallelse bare vil være gyldig for fremtiden. Behandling som har
skjedd før tilbakekallelsen, påvirkes ikke.
8.

Klage

Du har også rett til å fremme en klage hos et datatilsyn, dersom du tror at behandlingen av
personopplysningene dine er ulovlig. Retten til å fremme en klage har ingen innvirkning på andre
administrative eller rettslige midler. Adressen til datatilsynet som er ansvarlig for Audi er:
[…]
9.

Informasjon om din rett til innsigelser
a. Rett til innsigelse basert på årsaker som en knyttet til din særskilte situasjon
Du har rett til å motsette deg behandlingen av personopplysningene dine med grunnlag i din
særskilte situasjon. Forutsetningen for dette er at databehandlingen skjer i det offentliges
interesse eller på grunnlag av balanserte interesser. Dette gjelder også for all profilering. Så
lenge Vi baserer behandlingen av personopplysningene dine på balansering av interesser,
antar Vi generelt sett av overbevisende berettigede grunner kan fremvises, men Vi vil
selvfølgelig undersøke hvert enkelt tilfelle. Ved innsigelse vil Vi ikke lenger behandle
personopplysningene dine.
Med mindre
•
•
b.

vi kan vise til overbevisende berettigede grunner til behandlingen av slike data som går
foran dine interesser, rettigheter eller frihet eller
personopplysningene brukes til utforming, utøvelse eller forsvar av rettslige krav.
Innsigelse mot behandling av personopplysningene dine for Våre formål knyttet til
direkte markedsføring

Der Vi behandler personopplysningene dine for formål knyttet til direkte markedsføring, har
du alltid rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger om deg for slik

markedsføring. Dette gjelder også profilering i den grad den er knyttet til slik direkte
markedsføring. Hvis du motsetter deg behandling for formål knyttet til direkte
markedsføring, vil VI ikke lenger behandle personopplysningene dine til slike formål.
c.

Innsigelse mot behandling av dataene dine for produktutvikling og generell
kundeanalyse

Som del av balanseringen av interesser gir Vi deg en adskilt rett til innsigelse med hensyn til
behandling av personopplysningene dine for produktutvikling og generell kundeanalyse.
Hvis du motsetter deg behandling for formål knyttet til produktutvikling og generell
kundeanalyse, vil VI ikke lenger behandle personopplysningene dine til disse formålene.
Rene statistiske vurderinger av aggregerte eller på annen måte anonyme data, påvirkes ikke
av dette.
d.

Utøvelsen av rett til innsigelse

Innsigelsen kan utøves på alle måter og bør helst rettes mot kontaktdetaljene nevnt i del B.
II.
Merk at virkelige bilder av trafikk på offentlig vei som er spilt inn av kameraene i
testkjøretøyene bare vil brukes til å fange opp kjøretøyets omgivelser for å oppdage
hindringer og andre brukere av veien og for å effektivt unngå ulykker. Dette er nødvendig
for å gjøre (halv-)autonom kjøring mulig. Innspillingene fra testkjøretøyene vil brukes til å
utvikle markedsklare funksjoner for kjøretøy. Audi kan ikke, og har ikke til hensikt å,
identifisere noen innspilte personer eller kjøretøy. Hvis de i det hele tatt gjelder, er ikke
Audi forpliktet til å oppfylle de nevne rettighetene til informasjon, korrigering, sletting,
begrensing av behandling, dataoverførbarhet eller innsigelse. Hvis identifisering ikke er
mulig, vil vi gi deg bevis. I et slikt tilfelle kan du oppgi mer informasjon til Audi som kan
brukes til å identifisere deg (f.eks. detaljer om utseende og klær på tidspunktet for
innspillingen, sted, klokkeslett og dato for kontakt med testkjøretøyet,
registreringsnummer og i det minste type og farge på testkjøretøyet). Dersom vi lykkes
med å identifisere deg ved hjelp av denne tilleggsinformasjonen, vil vi selvfølgelig
etterleve dine rettigheter innenfor rammen av Våre forpliktelser i henhold til GDPR.
V.

Hvilke data er det Vi behandler for hvilke formål og hvilke lovlige grunnlag benytter vi?

For produktutviklingsformål kan mange sensorer og måleutstyr være installert i testkjøretøyet, som
samler inn data om testkjøretøyets tilstand og kjøreadferd. Disse dataene kan også inneholde
personopplysninger om deg. Disse personopplysninger omfatter
•
•

bilder av omgivelsene rundt kjøretøyet (opptil 360 grader)
bilskilt

(«data»)
Vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av vår berettigede interesse utelukkende for
utviklings-, testings- og prøveformål og kvalitetssikringstiltak (nødvendige tester for sikkerhet). Annen
bruk er ikke tillatt.
Det er Audis berettigede interesse å utvikle og sikre sikkerhetsrelaterte kjørefunksjoner som
sjåførassistansesystemer og høyt og fullt automatisert kjøring. I tillegg vil produkt-, kjøretøy- og
trafikksikkerhet bedres og forekomsten av trafikkulykker reduseres.

VI. Hvem mottar opplysningene mine?
Internt hos Audi er enhetene som mottar dataene dine, de som trenger det for å oppfylle Våre
kontraktsmessige eller lovbestemte forpliktelser og for å sikre Våre berettigede interesser (f. eks.
produktutviklingsprosessen i avdelingen for teknisk utvikling). Våre tjenesteleverandører (såkalte
databehandlere) som Vi benytter og engasjerer kan også motta data til disse formålene. Vi vil generelt
sett dele personopplysningene dine med tredjeparter kun om det er nødvendig for utførelsen av
kontrakten, om Vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i tilgjengeliggjøringen, eller om du har
avgitt ditt samtykke. I tillegg kan data deles med tredjeparter (inkludert politi- og
sikkerhetsmyndigheter) i den utstrekning Vi kan avkreves dette for å etterkomme gjeldende lov,
rettslige forespørsler eller regulatoriske pålegg. Detaljer om kategorier med databehandlere som Vi
benytter og andre mottakere som mottar personopplysninger, er inkludert i påfølgende del. Grunnet
størrelsen og kompleksiteten på databehandlingen hos Audi, er det ikke mulig å oppføre hver enkelt
mottaker av personopplysningene dine i denne personvernerklæringen, og dette er grunnen til av det
generelt sett bare er kategorier som spesifiseres.
1. Databehandlere
Tjenesteleverandører som benyttes og som handler på vegne av Audi (såkalte databehandlere)
kan motta data til følgende formål. Vi benytter databehandlere i følgende kategorier for
anskaffelsen av spesifikke tjenester, som støtter Oss i utøvelsen av Våre forretningsprosesser.
Spesifikt omfatter dette aktiviteter i følgende kategorier:
•
•
•
•

selskaper innenfor VW Group som leverer tjenester (f.eks. IT-tjenester) til Audi (VW AG)
leverandører av arkivtjenester
leverandører av vertstjenester
leverandører av IT-tjenester

2. Tredjeparter
Vi overfører personopplysningene dine til følgende mottakere eller kategorier med mottakere,
som hver av dem er involvert i produktutvikling og vurdering av tester og som handler som
databehandlere i henhold til gjeldende personvernlov:
•
•
•
•
•
•

selskaper innad i Audi-gruppen
selskaper innad i VW-gruppen
utviklingspartnere
universiteter
myndigheter innenfor deres ansvarsområder (f.eks. skatteetat, politi, påtalemyndighet)
domstoler

Vi deler gjerne mer informasjon om mottakere i forbindelse med enkeltstående testkjøringer.
Bruk kontaktdetaljene under ved forespørsler
3. Blir data overført til et tredjeland?
I noen tilfeller kan personopplysninger overføres til et land utenfor Den europeiske union eller
Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (såkalte tredjeland). Hvis mottakeren er
lokalisert i et tredjeland, kan dataene bli overført til et land som kanskje ikke har tilstrekkelig
personvernnivå, dvs. et nivå som tilsvarer nivået i EU.
Ved dataoverføringer til tredjeland der det ikke er et tilstrekkelig nivå på personvernet, sikrer Vi,
før overlevering, at mottakeren enten har et tilstrekkelig nivå på personvernet (f.eks. et vedtak
om tilstrekkelighet fra EU-kommisjonen eller en avtale med mottakeren som inneholder såkalte
EU-standardkontraktsklausuler fra Den europeiske union), eller så har vi mottatt ditt uttrykkelige

samtykke.
Du kan få en kopi fra Oss om de spesifikke gjeldende eller avtalte reglene for å sikre et tilstrekkelig
nivå på personvernet. Bruk kontaktinformasjonen som finnes i delen B. i denne
personvernerklæringen til dette formålet.
Detaljer om dataoverføringer til tredjeland, der relevant, blir gitt i denne delen eller kan finnes
gjennom følgende lenke.
https://gdpr.audi.com/
VII. Hvor lenge vil opplysningene om meg lagres?
Dataene som samles inn mens testkjøretøyet brukes, vil lagres i så lang tid som nødvendig for testingsog prøvingsformål.
Etter fullføring av disse formålene, vil opplysningene om deg slettes. I noen tilfeller kan det være
nødvendig å holde på dataene utover denne tidsperioden for kvalitetssikringstiltak, inkludert
langsiktige observasjons- og utviklingsformål (produktdokumentering og arkiveringsrelaterte formål).
I tillegg vil dataene beholdes om Audi er juridisk forpliktet til å arkivere dem, hvis videre behandling
har en funksjon i forhold til kontroll, utøvelse eller forsvar av rettslige krav eller hvis det er nødvendig
av hensyn til vitenskapelig forskningsformål.
***

