
Polityka prywatności – Rozwój i testowanie produktów (otoczenie pojazdu) 
 

A. Zakres Polityki prywatności 

W niniejszej Polityce prywatności informujemy użytkownika o przetwarzaniu jego danych osobowych 
przez AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Niemcy („My”, „Nas”, „Nasz” 
lub „Audi”) w związku z korzystaniem z pojazdu testowego („Jazdy próbne”) na drogach publicznych. 
Audi wykorzystuje tak zwane pojazdy testowe do rozwoju, testowania i zabezpieczania produktu. 
Pojazdy te są wyposażone w czujniki, urządzenia pomiarowe oraz technologię pomiaru wideo, które 
są odpowiednio oznaczone na karoserii. 

Jazdy próbne obejmują jazdę w trakcie procesu rozwoju pojazdu oraz testów bezpieczeństwa, oceny 
jazdy, oceny statusu i procesu zatwierdzenia. Jazdy próbne są prowadzone między innymi w miejscach 
publicznych. 

Ogólne informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Audi można znaleźć na Naszej 
stronie internetowej 
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.ht
ml&data-innerlayer=true  

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 
fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą 
można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora 
takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub 
jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, 
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub 
zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak 
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub 
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, 
usuwanie lub niszczenie. 

B. Informacje ogólne 

I. Kto jest administratorem przetwarzania? 

Administratorem czynności przetwarzania w rozumieniu art. 4(7) RODO – jak opisano poniżej w części 
C – jest AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Niemcy. 

II. Z kim mogę się skontaktować? 

W razie, gdy użytkownik chce dochodzić swoich praw związanych z ochroną danych, należy skorzystać 
z następujących opcji kontaktu dostępnych pod adresem  

https://gdpr.audi.com/ 

Na tej stronie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące tego, jak dochodzić swoich praw 
związanych z ochroną danych. Można również skontaktować się z Nami drogą pocztową na poniższy 
adres: 

AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Niemcy 

III. Dane kontaktowe Naszego inspektora ochrony danych 

W razie obaw związanych z ochroną danych można również skontaktować się z Naszym inspektorem 
ochrony danych: 

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/https:/gdpr.audi.com/


AUDI AG, Datenschutzbeauftragter, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Niemcy 

E-mail: datenschutz@audi.de 

IV. Jakie mam prawa? 

W zależności od jurysdykcji użytkownika, jako osoby, której dane dotyczą, użytkownik jest uprawniony 
do następujących praw związanych z ochroną danych: 

1. Dostęp 

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji dotyczących przechowywania przez Audi danych 
dotyczących użytkownika, zakresu przetwarzania danych i przekazywania danych przez Audi oraz 
do uzyskania kopii przechowywanych danych osobowych dotyczących użytkownika. 

2. Sprostowanie  

Użytkownik ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego 
danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niepełnych danych osobowych 
przechowywanych przez Audi. 

3. Usunięcie 

Użytkownik ma prawo do zażądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych 
przechowywanych przez Audi, jeśli zostaną spełnione wymogi ustawowe. 

Może mieć to miejsce szczególnie w następujących przypadkach: 

• Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. 
• Jedyną podstawą prawną przetwarzania była zgoda użytkownika i została przez niego 

wycofana. 
• Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania, opierając się na podstawie prawnej 

polegającej na wyważeniu interesów ze względu na szczególną sytuację użytkownika i nie 
możemy udowodnić, że istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania. 

• Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. 
• Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. 

Jeśli udostępniliśmy dane użytkownika stronom trzecim, poinformujemy je o usunięciu, o ile jest 
to wymagane przez prawo. 

Należy mieć na uwadze, że prawo do usunięcia danych podlega ograniczeniom. Na przykład, nie 
jesteśmy zobowiązani ani nie wolno nam usuwać danych, które nadal mamy obowiązek 
przechowywać ze względu na ustawowe okresy przechowywania. Podobnie dane, których 
potrzebujemy do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, są wyłączone z prawa 
użytkownika do usunięcia. 

4. Ograniczenie przetwarzania 

Użytkownik ma prawo do uzyskania, na mocy określonych warunków, ograniczenia przetwarzania 
(tj. oznakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego 
przetwarzania). Wymogi są następujące:   

• Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana i Audi ma obowiązek sprawdzić 
prawidłowość tych danych. 

• Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych 
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania. 

• Audi nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 
użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

mailto:datenschutz@audi.de


• Użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu i weryfikacja jest w toku, czy uzasadnione podstawy 
Audi są nadrzędne wobec podstaw użytkownika. 

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe zostaną odpowiednio oznaczone i 
będą – z wyjątkiem przechowywania – wyłącznie przetwarzane za zgodą użytkownika lub w celu 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub Państwa członkowskiego. 

5. Przenoszenie danych 

W zakresie, w jakim automatycznie przetwarzamy dane osobowe użytkownika przekazane Nam 
na podstawie zgody użytkownika lub umowy z użytkownikiem (w tym umowy o pracę), 
użytkownik ma prawo do otrzymania danych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym 
formacie do odczytu maszynowego oraz do przenoszenia tych danych do innego administratora 
bez przeszkód dla Audi. Użytkownik ma również prawo do przenoszenia danych osobowych 
bezpośrednio od Audi do innego administratora w przypadkach, gdy jest to technicznie 
wykonalne i pod warunkiem, że nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych. 

6. Sprzeciw 

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionych interesów 
lub w interesie publicznym, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych 
osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Ponadto użytkownik ma 
nieograniczone prawo do sprzeciwu, jeśli przetwarzamy dane osobowe w Naszych celach 
marketingu bezpośredniego. Prosimy o zapoznanie się z Naszą informacją w części „Informacje 
związane z prawem do sprzeciwu”. 

W określonych przypadkach udzielamy użytkownikowi również, poza ustawieniami prywatności, 
dodatkowego nieograniczonego prawa do sprzeciwu, w zakresie wyważenia interesów. 
Poinformujemy użytkownika o tym w związku z odpowiednią funkcją lub Usługą. 

7. Wycofanie zgody  

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może ją wycofać w 
dowolnym momencie. Należy pamiętać, że wycofanie będzie skuteczne tylko dla przyszłości. Nie 
ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem. 

8. Skarga 

Ponadto użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych 
osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z prawem. 
Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych 
środków ochrony prawnej. Adres organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych 
właściwego dla Audi to:  

[…] 

9. Informacje dotyczące prawa do sprzeciwu  
a. Prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika 

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych z przyczyn 
związanych ze szczególną sytuacją użytkownika. Warunkiem jest, aby przetwarzanie danych 
odbywało się w interesie publicznym lub na podstawie wyważenia interesów. Odnosi się to 
również do wszelkiego profilowania. O ile przetwarzanie danych osobowych użytkownika 
opieramy na wyważeniu interesów, ogólnie zakładamy, że można wykazać przekonujące 
uzasadnione podstawy, ale oczywiście zbadamy każdy przypadek z osobna. W przypadku 
sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika. 



Chyba że:  

• Jesteśmy w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do 
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub 

• Dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń. 

b. Sprzeciw wobec przetwarzania danych użytkownika w Naszych celach marketingu 
bezpośredniego 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik 
ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego 
danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim 
przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli użytkownik wniesie 
sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już 
przetwarzać jego danych osobowych do takich celów.  

c. Sprzeciw wobec przetwarzania danych użytkownika w celu ulepszenia produktu i 
ogólnej analizy klienta 

W ramach wyważenia interesów udzielamy użytkownikowi odrębnego prawa sprzeciwu w 
odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu ulepszania produktów 
i ogólnej analizy klientów.  

Jeżeli użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania w celu ulepszania produktów lub 
ogólnej analizy klientów, nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych do takich 
celów. Nie ma to wpływu na czysto statystyczne oceny zagregowanych lub w inny sposób 
anonimowych danych.  

d. Wykonywanie prawa do sprzeciwu 

Sprzeciw może być złożony w dowolnej formie i najlepiej, aby był skierowany na dane 
kontaktowe wymienione w części B. II. 

Należy pamiętać, że rzeczywiste obrazy ruchu drogowego rejestrowane przez kamery 
testowanych pojazdów będą wykorzystywane wyłącznie do uchwycenia otoczenia pojazdu 
w celu wykrycia przeszkód i innych użytkowników drogi oraz skutecznego unikania 
wypadków. Jest to konieczne, aby umożliwić (pół)autonomiczną jazdę. Nagrania pojazdów 
testowych zostaną wykorzystane do opracowania gotowych do wprowadzenia na rynek 
funkcjonalności pojazdu. Audi nie może i nie zamierza identyfikować żadnej z 
zarejestrowanych osób lub pojazdów. W stosownych przypadkach Audi nie jest 
zobowiązane do przestrzegania wyżej wymienionych praw do informacji, poprawiania, 
usuwania, ograniczania przetwarzania, przenoszenia danych i sprzeciwu. Jeśli identyfikacja 
nie będzie możliwa, dostarczymy dowody użytkownikowi. W takim przypadku użytkownik 
może przekazać Audi dodatkowe informacje, które pozwolą nam zidentyfikować 
użytkownika (np. szczegóły dotyczące wyglądu i ubioru użytkownika w momencie 
rejestracji, miejsce, godzina i data kontaktu z pojazdem testowym, numer rejestracyjny lub 
przynajmniej typ i kolor pojazdu testowego). Jeśli uda nam się zidentyfikować użytkownika 
za pomocą tych dodatkowych informacji, oczywiście będziemy przestrzegać praw 
użytkownika w ramach naszych obowiązków wynikających z RODO. 

V. Które dane przetwarzamy, w jakich celach i na jakich podstawach prawnych? 

W celu rozwoju produktu w pojeździe testowym zainstalowanych może być wiele czujników i urządzeń 
pomiarowych, które gromadzą dane o stanie pojazdu testowego i stylu jazdy. Dane te mogą również 
zawierać dane osobowe użytkownika. Takie dane osobowe zawierają: 



• obrazy otoczenia pojazdu (do 360°) oraz 
• tablice rejestracyjne. 

 
(„dane”) 
 

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w oparciu o nasze uzasadnione interesy wyłącznie w celu 
rozwoju, testowania i prób oraz środków zapewnienia jakości (niezbędne testy bezpieczeństwa). 
Wszelkie inne korzystanie nie jest dozwolone. 

Uzasadnionym interesem Audi jest rozwój i zabezpieczanie funkcji jazdy istotnych dla bezpieczeństwa, 
takich jak systemy wspomagania kierowcy oraz wysoce i w pełni zautomatyzowana jazda. Ponadto 
celem jest poprawa bezpieczeństwa produktów, pojazdów i ruchu drogowego oraz zmniejszenie liczby 
wypadków drogowych. 

VI. Kto otrzymuje moje dane? 

W Audi podmiotami otrzymującymi dane użytkownika są te, które potrzebują ich do wypełnienia 
naszych zobowiązań umownych i ustawowych oraz do ochrony naszych uzasadnionych interesów (np. 
proces rozwoju produktu w dziale rozwoju technicznego). Nasi usługodawcy (tzw. podmioty 
przetwarzajace), z których korzystamy i współpracujemy, mogą również otrzymywać dane do tych 
celów. Zasadniczo udostępniamy dane osobowe użytkownika stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest 
to konieczne do wykonania umowy, jeśli My lub strona trzecia mamy uzasadniony interes w 
ujawnieniu lub jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Ponadto dane mogą być udostępniane stronom 
trzecim (w tym organom śledczym lub organom bezpieczeństwa) w zakresie, w jakim jesteśmy 
zobowiązani na mocy prawa lub wykonalnych nakazów regulacyjnych lub sądowych. Szczegóły 
dotyczące kategorii podmiotów przetwarzających, z których korzystamy, oraz innych odbiorców, 
którzy otrzymują dane osobowe, znajdują się w poniższej części. Ze względu na rozmiar i złożoność 
przetwarzania danych przez Audi, nie ma możliwości indywidualnego wymienienia każdego odbiorcy 
danych osobowych użytkownika w niniejszej Polityce prywatności, dlatego zasadniczo określane są 
tylko kategorie odbiorców. 

1. Podmioty przetwarzające 

Usługodawcy, którzy są wykorzystywani i działają w imieniu Audi (tzw. podmioty przetwarzające), 
mogą otrzymywać dane w następujących celach. Korzystamy z podmiotów przetwarzających 
następujących kategorii do świadczenia określonych usług, które wspierają Nas w realizacji 
naszych procesów biznesowych. W szczególności obejmuje to przedsiębiorstwa w następujących 
kategoriach:  

• przedsiębiorstwa grupy VW, które świadczą usługi (np. usługi IT) dla Audi (VW AG), 
• dostawcy usług archiwizacji, 
• dostawcy usług hostingowych, 
• dostawcy usług informatycznych. 

2. Strony trzecie 

Przekazujemy dane osobowe użytkownika następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, 
z których każdy jest zaangażowany w rozwój produktów i ocenę testów i którzy działają jako 
administratorzy zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych: 

• przedsiębiorstwa grupy Audi,  
• przedsiębiorstwa grupy VW, 
• partnerzy rozwoju, 



• uniwersytety, 
• organy w swoim obszarze odpowiedzialności (np. urząd skarbowy, policja, prokuratura) oraz  
• sądy. 

Chętnie udzielimy dalszych informacji o odbiorcach w związku z poszczególnymi jazdami 
testowymi. Prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych poniżej, aby uzyskać 
odpowiedzi na pytania. 

3. Czy dane są przekazywane do państwa trzeciego? 

W niektórych przypadkach dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane odbiorcom 
w krajach znajdujących się poza terenem Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (tzw. kraju trzeciego). Jeżeli odbiorca znajduje się w państwie trzecim, dane mogą 
zostać przekazane do państwa, w którym może nie być odpowiedniego poziomu ochrony danych, 
tj. poziomu porównywalnego z tym w UE. 

W przypadku przekazywania danych do państw trzecich, w których nie ma odpowiedniego 
stopnia ochrony danych, zapewniamy, że przed ujawnieniem, odbiorca posiada albo odpowiedni 
poziom ochrony danych (np. decyzja Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności lub umowa z 
odbiorcą dotycząca tzw. standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej) lub uzyskaliśmy 
wyraźną zgodę użytkownika. 

Użytkownik może uzyskać od nas kopię konkretnych obowiązujących lub uzgodnionych zasad 
mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych. W tym celu prosimy o 
skorzystanie z danych kontaktowych zawartych w części B. niniejszej Polityki prywatności. 

Szczegółowe informacje na temat przekazywania danych do państw trzecich, w stosownych 
przypadkach, znajdują się w tej części lub można je znaleźć pod poniższym linkiem.  

https://gdpr.audi.com/ 

VII. Jak długo będą przechowywane moje dane? 

Dane zebrane w trakcie użytkowania pojazdu testowego będą przechowywane tak długo, jak będzie 
to konieczne dla celów testowych i próbnych.  

Po spełnieniu tych celów dane użytkownika zostaną usunięte. W niektórych przypadkach może być 
konieczne przechowywanie danych po upływie tego okresu w celu zapewnienia jakości, w tym 
obserwacji długoterminowych i celów rozwoju (dokumentacja produktu i cele prowadzenia 
dokumentacji). Ponadto dane będą przechowywane, jeśli Audi będzie prawnie zobowiązane do ich 
archiwizacji, jeśli dalsze przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń 
prawnych lub jeśli jest to konieczne do realizacji celów badań naukowych. 

*** 
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