Política de Privacidade - Desenvolvimento e teste de produtos (área circundante de veículos)
A.

Âmbito da Política de Privacidade

Nesta Política de Privacidade, informamo-lo sobre o tratamento dos seus dados pessoais por parte da
AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Alemanha ("Nós", "Nos", "Nosso" ou
"Audi") associado à utilização de um veículo de teste ("Test Drives") em estradas públicas. A Audi usa
os chamados veículos de teste para fins de desenvolvimento de produtos, teste e salvaguarda. Estes
veículos estão equipados com sensores e dispositivos de medição, bem como tecnologia de medição
por vídeo, e estão identificados de forma correspondente na carroçaria.
Os Test Drives incluem a condução durante o processo de desenvolvimento do veículo, bem como
durante os testes de segurança, avaliação da condução, avaliação do estado e séries de homologação.
Estes Test Drives serão realizados, inter alia, em áreas públicas.
É possível consultar informação sobre o tratamento de dados pessoais na Audi no Nosso website
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.ht
ml&data-innerlayer=true
Dados pessoais são quaisquer informações relacionadas com uma pessoa singular identificada ou
identificável (‘titular dos dados’); uma pessoa singular identificada ou identificável é uma pessoa que
pode ser identificada, direta ou indiretamente, em particular por referência a um identificador como
um nome, um número de identificação, dados de localização, um identificador online ou um ou mais
fatores específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social da
pessoa singular.
Tratamento significa qualquer operação ou conjunto de operações que seja realizada em dados
pessoais ou em conjuntos de dados pessoais, seja ou não por meios automatizados, como a recolha,
registo, organização, estruturação, armazenamento, adaptação ou alteração, recuperação, consulta,
utilização, divulgação por transmissão, difusão ou outro tipo de disponibilização, alinhamento ou
combinação, restrição, apagamento ou destruição.
B.

Informação Geral

I.

Quem é o controlador do tratamento?

O controlador das tarefas de tratamento nos termos do artigo 4.º (7) do RGPD, conforme descrito
abaixo na secção C, é a AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Alemanha.
II.

Quem posso contactar?

Se quiser fazer valer os seus direitos de proteção de dados, utilize as opções de contacto
disponibilizadas em
https://gdpr.audi.com/
Nesta página, encontrará mais informação sobre como fazer valer os seus direitos de proteção de
dados. Também nos pode contactar por correio postal, através da seguinte morada:
AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Alemanha
III. Dados de contacto do Nosso responsável de proteção de dados
Se tiver preocupações sobre a proteção de dados, também pode contactar o Nosso responsável de
proteção de dados da empresa:
AUDI AG, Datenschutzbeauftragter, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Alemanha
E-mail: datenschutz@audi.de

IV. Quais são os meus direitos?
Dependendo da sua jurisdição, poderá ter os seguintes direitos de proteção de dados, enquanto titular
dos dados:
1.

Acesso

Tem o direito de obter informação sobre os dados armazenados que lhe digam respeito na Audi,;
sobre a extensão do tratamento dos dados e a transferência de dados levadas a cabo pela Audi e
de obter uma cópia dos dados pessoais armazenados que lhe digam respeito.
2.

Retificação

Tem o direito à retificação, sem atrasos indevidos, de dados pessoais inexatos que lhe digam
respeito, bem como a completaros seus dados pessoais que estejam armazenados de forma
incompleta na Audi.
3.

Apagamento

Se os requisitos legais forem cumpridos, tem o direito ao apagamento de dados pessoais,
armazenados na Audi, que lhe digam respeito, sem atrasos indevidos.
Este poderá ser o caso, em particular, se:
•
•
•
•
•

Os seus dados pessoais já não forem necessários no âmbito da finalidade para a qual foram
recolhidos;
O único fundamento jurídico do tratamento tiver sido o seu consentimento e se tiver
revogado o mesmo;
Se tiver oposto ao tratamento com base no fundamento jurídico de uma ponderação de
interesses, por motivos relacionados com a sua situação particular e Nós não pudermos
provar que existem motivos legítimos prevalecentes para o tratamento;
Os seus dados pessoais tiverem sido tratados de forma ilícita; ou
Os seus dados pessoais tiverem de ser apagados por motivos de conformidade no âmbito
de uma obrigação jurídica.

Se tivermos partilhado os seus dados com entidades terceiras, informaremos as mesmas sobre o
apagamento, na medida em que tal seja exigido por lei.
Tenha em atenção que o seu direito ao apagamento está sujeito a restrições. Por exemplo, Nós
não devemos nem podemos apagar dados que tenham de ser mantidos obrigatoriamente devido
a períodos de conservação legais. De forma similar, os dados dos quais precisamos para a
declaração, o exercício ou a defesa de um direito num processo judicial estão excluídos do seu
direito ao apagamento.
4.

Restrição de tratamento

Em determinadas condições, tem o direito à restrição de tratamento (por exemplo, a marcação
dos dados pessoais armazenados, a fim de limitar o seu futuro tratamento). Os requisitos são:
•
•
•

A exatidão de seus dados pessoais é contestada e a Audi tem de verificar a exatidão de seus
dados pessoais;
O tratamento é ilícito, mas opõe-se ao apagamento dos dados pessoais e, em vez disso,
solicita a restrição de utilização dos dados pessoais;
A Audi já não precisa dos seus dados pessoais para fins de tratamento mas, enquanto titular
dos dados, precisa dos mesmos para a declaração, o exercício ou a defesa de um direito num
processo judicial.

•

Opôs-se ao tratamento e a verificação está pendente em função de os motivos legítimos da
Audi prevalecerem sobre os seus interesses.

Em caso de restrição do tratamento, esses dados serão assinalados de forma correspondente e,
com exceção do seu armazenamento, serão apenas tratados com o seu consentimento ou para
a declaração, o exercício ou a defesa de um direito num processo judicial, ou para a proteção de
direitos de outra pessoa singular ou coletiva, ou por motivos de interesse público importante da
União ou de um Estado-Membro.
5.

Portabilidade dos dados

Na medida em que tratamos automaticamente os seus dados pessoais que nos tenham sido
facultados com base no seu consentimento ou num contrato celebrado consigo (incluindo o seu
contrato de trabalho), tem o direito de receber os dados num formato estruturado, normalmente
utilizado que permita a leitura eletrónica e de transferir esses dados para outro controlador, sem
entraves por parte da Audi. Também tem o direito de solicitar a transferência direta dos dados
pessoais da Audi para outro controlador, se for tecnicamente viável e desde que isso não afete
adversamente os direitos e as liberdades de outros.
6.

Objeção

Se Nós tratarmos os seus dados pessoais com base em interesses legítimos ou no interesse
público, tem o direito de se opor ao tratamento dos seus dados pessoais por motivos
relacionados com a sua situação particular. Além disso, tem o direito ilimitado de se opor se Nós
tratarmos os seus dados para as Nossas finalidades de marketing direto. Veja a Nossa nota
separada na secção "Informação sobre o seu direito de objeção".
Em determinados casos, para além das configurações de privacidade, concedemos-lhe ainda o
direito ilimitado adicional de objeção no âmbito da ponderação de interesses. Será informado
sobre isto no contexto da respetiva função ou Serviço.
7.

Retirada do consentimento

Se tiver dado consentimento ao tratamento dos seus dados pessoais, pode retirá-lo a qualquer
momento. Tenha em atenção que a retirada terá apenas efeito no futuro. O tratamento que
tenha ocorrido antes da retirada não será afetado.
8.

Reclamação

Além disso, tem o direito de apresentar uma reclamação junto de uma autoridade de supervisão
da proteção de dados, se acreditar que o tratamento dos seus dados é ilícito. O direito de
apresentar uma reclamação não prejudica qualquer outro recurso administrativo ou judicial. A
morada da autoridade de supervisão da proteção de dados responsável pela Audi é:
[…]
9.

Informação sobre o seu direito de objeção
a. Direito de objeção por motivos relacionados com a sua situação em particular
Tem o direito de se opor ao tratamento dos seus dados pessoais por motivos relacionados
com a sua situação particular. Pré-requisito para isto é que os dados sejam tratados no
interesse público ou com base numa ponderação de interesses. Isto também se aplica a
qualquer tipo de profiling.Se basearmos o tratamento dos seus dados pessoais numa
ponderação de interesses, por norma, assumimos que podem ser comprovados motivos
importantes legítimos mas, naturalmente, examinaremos cada caso individual. Em caso de
objeção, deixaremos de tratar os seus dados pessoais.

A não ser que:
•
•
b.

Nós consigamos comprovar motivos importantes legítimos para o tratamento de tais
dados, que prevaleçam sobre os seus interesses, direitos e liberdades ou
Se os seus dados pessoais forem usados para a declaração, o exercício ou a defesa de
um direito num processo judicial.
Objeção ao tratamento dos seus dados para as Nossas finalidades de marketing direto

Quando tratamos os seus dados pessoais para fins de marketing direto, tem, a qualquer
momento, o direito de objeção ao tratamento dos seus dados pessoais para tal finalidade
de marketing; o mesmo se aplica também ao profiling, desde que este esteja associado ao
marketing direto. Caso se oponha ao tratamento para fins de marketing direto, não
continuaremos a tratar os seus dados pessoais para essa finalidade.
c.

Objeção ao tratamento dos seus dados para a melhoria do produto e análise geral do
cliente

Como parte da ponderação de interesses, concedemos-lhe um direito de objeção separado
relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais para a melhoria do produto e análise
geral do cliente.
Caso se oponha ao tratamento para fins de melhoria do produto e análise geral do cliente,
não continuaremos a tratar os seus dados pessoais para essas finalidades. Avaliações
meramente estatísticas de dados agregados ou anonimizados mantém-se inalteradas.
d.

Exercício do direito de objeção

A objeção pode ser exercida de qualquer forma e deve ser, preferencialmente, endereçada
para os dados de contacto listados na secção B. II.
Importa notar que as imagens reais de tráfego rodoviário na via pública gravadas pelas
câmaras dos veículos de teste serão apenas usadas para captar a área circundante do
veículo, para detetar obstáculos e outros utilizadores da via pública e para evitar acidentes
de forma eficaz. Isto é necessário para permitir uma condução (semi)autónoma. As
gravações dos veículos de teste serão usadas para desenvolver funcionalidades de veículo
com viabilidade comercial. A Audi não pode e não pretende identificar nenhuma das
pessoas ou veículos gravados. Se, de todo, aplicável, a Audi não é obrigada a cumprir os
direitos mencionados de informação, correção, apagamento, restrição de tratamento,
transferibilidade de dados e objeção. Se a identificação não for possível, dar-lhe-emos
provas disso. Nesse caso, pode fornecer informação adicional à Audi, que Nos permitirá
identificá-lo (por ex. detalhes da sua aparência e do vestuário que usava à hora da
gravação, local, hora e data de contacto com o veículo de teste, número de matrícula ou,
pelo menos, tipo e cor do veículo de teste). Se formos bem sucedidos na sua identificação
com a ajuda desta informação adicional, naturalmente respeitaremos os seus direitos nos
termos das Nossas obrigações ao abrigo do RGPD.
V.

Que dados tratamos e com que finalidades, e que bases legais se aplicam?

Para a finalidade do desenvolvimento de produtos, é possível que sejam instalados muitos sensores e
dispositivos de medição no veículo de teste, que recolhem dados sobre o estado do veículo de teste
e o comportamento de condução. Estes dados poderão também conter a sua informação pessoal.
Estes dados pessoais incluem:
•
•

Imagens na área circundante do veículo (até 360°) e
matrículas.

(“dados”)
Tratamos os seus dados pessoais com base nos Nossos interesses legítimos, exclusivamente para fins
de desenvolvimento, teste e experimentação, e medidas de garantia da qualidade (testes necessários
para a segurança). Não é permitida qualquer outra utilização.
É do legítimo interesse da Audi desenvolver e salvaguardar funções de condução relevantes para a
segurança, como sistemas de assistência ao condutor e a condução alta e totalmente automatizada.
Além disso, visa-se a melhoria da segurança do produto, do veículo e do tráfego, e a redução dos
acidentes rodoviários.
VI. Quem recebe os meus dados?
Na Audi, quem recebe os seus dados são as pessoas que precisam dos mesmos para o cumprimento
das Nossas obrigações contratuais e estatutárias, e para a salvaguarda dos Nossos interesses legítimos
(por ex. processo de desenvolvimento de produto do departamento de desenvolvimento técnico). Os
nossos prestadores de serviços (os denominados processadores) que utilizamos e contratamos
também poderão receber dados para estas finalidades. Por norma, apenas partilharemos os seus
dados pessoais com entidades terceiras se isso for necessário para o cumprimento do contrato; se
Nós ou a entidade terceira tivermos um interesse legítimo na sua divulgação ou se tiver dado o seu
consentimento. Além disso, os dados poderão ser partilhados com entidades terceiras (incluindo
autoridades de investigação ou segurança) se formos obrigados a fazê-lo por lei ou por ordens
regulatórias ou ordens judiciais executórias. Os pormenores das categorias de processadores que Nós
usamos e os outros destinatários que recebem dados pessoais estão incluídos na seguinte secção.
Devido à dimensão e complexidade do tratamento de dados na Audi, não é possível listar
individualmente cada um dos destinatários dos dados pessoais nesta Política de Privacidade, motivo
pelo qual, por norma, apenas são especificadas categorias de destinatários.
1. Processadores
Os prestadores de serviços usados que atuam em nome da Audi (os denominados processadores)
poderão receber dados para as seguintes finalidades. Utilizamos processadores das seguintes
categorias para o fornecimento de serviços específicos, que Nos suportam na execução dos
Nossos processos de negócio. Especificamente, isto inclui empresas nas seguintes categorias:
•
•
•
•

Empresas no Grupo VW que fornecem serviços (por ex. serviços TI) à Audi (VW AG);
Prestadores de serviços de arquivamento;
Prestadores de serviços de alojamento;
Prestadores de serviços IT.

2. Entidades terceiras
Transferimos os seus dados pessoais para os seguintes destinatários ou categorias de
destinatários, cada um envolvido no desenvolvimento de produtos e na avaliação de testes, os
quais atuam como controladores, em conformidade com a lei de proteção de dados aplicável:
•
•
•
•
•

Empresas no Grupo Audi;
Empresas no Grupo VW;
Parceiros de desenvolvimento;
Universidades;
Autoridades no âmbito da sua área de responsabilidade (por ex. repartição de finanças,
polícia, gabinete do Ministério Público) e

•

Tribunais.

Teremos todo o gosto em facultar-lhe mais informação sobre os destinatários em relação aos
Test Drives individuais. Use os dados de contacto abaixo para pedidos
3. Os dados são transferidos para um país terceiro?
Em alguns casos é possível que dados pessoais sejam transferidos para um país fora da União
Europeia ou do Espaço Económico Europeu (denominado país terceiro). Se o destinatário se
situar num país terceiro, os dados poderão ser transferidos para um país em que poderá não
existir um nível de proteção de dados adequado ou equiparável ao existente na UE.
Para transferências de dados para países terceiros em que não exista um nível de proteção de
dados adequado, Nós asseguramos que, antes da divulgação, o destinatário tem um nível de
proteção de dados adequado (por ex. decisão de adequação da Comissão da UE ou acordo das
denominadas cláusulas contratuais-tipo da União Europeia com o destinatário), ou então com o
seu consentimento expresso.
Pode solicitar-nos uma cópia das regras específicas aplicáveis ou acordadas, para assegurar o
nível de proteção de dados adequado. Use a informação de contacto na secção B desta Política
de Privacidade para esta finalidade.
Se for relevante, é possível consultar pormenores sobre a transferência de dados para países
terceiros nesta secção ou no seguinte link.
https://gdpr.audi.com/
VII. Durante quanto tempo são armazenados os meus dados?
Os dados recolhidos ao longo da utilização do veículo de teste serão armazenados durante o tempo
necessário para fins de teste e experimentação.
Após a conclusão destas finalidades, os seus dados serão eliminados. Em alguns casos, poderá ser
necessário reter os dados para além deste período de tempo, para fins que envolvam medidas de
garantia da qualidade, incluindo observações a longo prazo e finalidades de desenvolvimento
(finalidades de documentação de produto e conservação dos registos). Além disso, os dados serão
retidos se a Audi tiver a obrigação legal de os arquivar, se o subsequente processamento servir a
declaração, o exercício ou a defesa de um direito num processo judicial ou se for necessário para a
realização de finalidades de investigação científica.
***

