Politica de confidențialitate - Dezvoltarea și încercarea produselor (zonele din jurul vehiculelor de
încercare)
A.

Domeniul de aplicare a Politicii de confidențialitate

În prezenta Politică de confidențialitate vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră
cu caracter personal de către AUDI AG, Ettinger Straße 70, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Germania
(în cele ce urmează "Noi", "Nouă/ Ni/ pe Noi/ Ne", "(al) Nostru/ (a) Noastră/ (ai) Noștri / (ale) Noastre"
sau "Audi") în legătură cu utilizarea unui vehicul de încercare pe drumurile publice ("Curse de
încercare"). Audi utilizează așa-numitele vehicule de încercare pentru dezvoltarea, încercarea și
asigurarea calității produselor. Aceste vehicule sunt echipate cu senzori și dispozitive de măsurare,
precum și cu tehnologie de măsurare video și sunt prevăzute cu marcaje corespunzătoare pe
caroserie.
Cursele de încercare includ conducerea în cadrul procesului de dezvoltare a vehiculului, precum și în
cadrul încercărilor de siguranță, al evaluării conducerii, al evaluării stării și al curselor de omologare.
Aceste Curse de încercare vor fi efectuate, printre altele, în zone publice.
Informații generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Audi se găsesc pe
website-ul
Nostru
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.ht
ml&data-innerlayer=true
Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă (‘persoana vizată’); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume,
un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente
specifice identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale ale acelei
persoane fizice.
Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter
personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace
automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea
la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
B.

Informații generale

I.

Cine este operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor?

Operatorul responsabil pentru activitățile de prelucrare în sensul art. 4(7) RGPD – după cum este
menționat mai jos în secțiunea C – este AUDI AG, Ettinger Straße 70, 85057 Ingolstadt, Deutschland /
Germania.
II.

Pe cine pot să contactez?

Dacă doriți să vă exercitați drepturile privind protecția datelor, vă rugăm să utilizați opțiunile de
contact de pe
https://gdpr.audi.com/
Pe această pagină veți găsi informații suplimentare despre modul în care vă puteți exercita drepturile
îprivind protecția datelor. De asemenea, Ne puteți contacta prin poștă, la următoarea adresă:
AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Germania
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III. Datele de contact ale responsabilului Nostru cu protecția datelor
Dacă aveți preocupări privind protecția datelor, îl puteți contacta, de asemenea, pe responsabilul cu
protecția datelor din cadrul întreprinderii Noastre:
AUDI AG, Datenschutzbeauftragter, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Germania
E-mail: datenschutz@audi.de
IV. Ce drepturi am?
În funcție de jurisdicția dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, este posibil să aveți
următoarele drepturi în materie de protecție a datelor:
1.

Dreptul de acces

Aveți dreptul de a obține informații despre datele care vă privesc stocate de către Audi, despre
scopurile prelucrării și despre transferul de date efectuat de către Audi, precum și dreptul de a
obține o copie a datelor personale stocate care vă privesc.
2.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal
inexacte care vă privesc, precum și completarea datelor cu caracter personal incomplete care vă
privesc, stocate de către Audi.
3.

Dreptul la ștergerea datelor

Aveți dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor cu caracter personal care
vă privesc, stocate de către Audi, dacă sunt îndeplinite cerințele legale.
Concret, acest lucru se aplică în cazul în care
•
•
•
•
•

datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea
scopurilor pentru care au fost colectate;
unicul temei juridic pentru prelucrarea datelor a fost consimțământul dumneavoastră, iar
dumneavoastră vi lați retras;
din motive legate de situația particulară în care vă aflați, dumneavoastră vă opuneți
prelucrării datelor în temeiul juridic al principiului echilibrării intereselor, iar Noi nu putem
demonstra că există motive legitime imperative pentru prelucrare;
datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; sau
datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații
legale.

În cazul în care Noi am comunicat datele dumneavoastră unor terțe părți, le vom informa pe
acestea despre ștergerea datelor, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege.
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că dreptul dumneavoastră la ștergerea datelor este supus unor
restricții. De exemplu, Noi nu avem nici obligația, nici permisiunea de a șterge date pe care
suntem obligați să le stocăm în continuare în baza unor termene de păstrare prevăzute de lege.
De asemenea, datele care Ne sunt necesare Nouă pentru constatarea, exercitarea sau apărarea
unor drepturi în instanță sunt excluse din sfera de aplicare a dreptului dumneavoastră la
ștergerea datelor.
4.

Dreptul la restricționarea prelucrării

În anumite condiții, aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării (adică marcarea datelor
cu caracter personal stocate cu scopul de a restricționa prelucrarea viitoare a acestora). Aceste
condiții sunt:
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•
•
•
•

exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este contestată, iar Audi trebuie să
verifice exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
prelucrarea datelor este ilegală, însă dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter
personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
Audi nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării,
însă dumneavoastră solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor
drepturi în instanță.
dumneavoastră v-ați opus prelucrării, iar verificarea dacă motivele legitime ale Audi
prevalează asupra celor ale dumneavoastră este în desfășurare.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal vor fi marcate
în mod corespunzător și pot - cu excepția stocării lor - să fie prelucrate numai cu consimțământul
dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță sau
pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public
important al Uniunii sau al unui stat membru.
5.

Dreptul la portabilitatea datelor

În măsura în care Noi prelucrăm, prin mijloace automate, în baza consimțământului
dumneavoastră sau în baza unui contract încheiat cu dumneavoastră (inclusiv în baza contractului
dumneavoastră de muncă), datele dumneavoastră cu caracter personal pe care Ni le-ați furnizat,
dumneavoastră aveți dreptul de a primi datele respective într-un format structurat, utilizat în
mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite datele respective către alt operator,
fără obstacole din partea Audi. De asemenea, aveți dreptul ca datele dumneavoastră cu caracter
personal să fie transmise direct de către Audi către alt operator atunci când acest lucru este
fezabil din punct de vedere tehnic și cu condiția ca acest lucru să nu aducă atingere drepturilor și
libertăților altora.
6.

Dreptul la opoziție

În cazul în care Noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în baza unor interese
legitime sau în interes public, dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor
dumneavoastră cu caracter personal, din motive legate de situația particulară în care vă aflați. În
plus, aveți dreptul nerestricționat de a vă opune la prelucrarea datelor dumneavoastră de către
Noi în scopurile Noastre de marketing direct. Vă rugăm să consultați și precizarea Noastră
separată din secțiunea "Informații privind dreptul dumneavoastră la opoziție".
În anumite cazuri, dincolo de prevederile prezentei Politici de confidențialitate, Noi vă acordăm
și un drept nelimitat suplimentar la opoziție, în baza principiului echilibrării intereselor. Vă vom
informa despre acest lucru în legătură cu funcția respectivă sau Serviciul respectiv.
7.

Dreptul la retragerea consimțământului

Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal,
îl puteți retrage în orice moment. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că retragerea
consimțământului va produce efecte numai pentru viitor. Legalitatea prelucrărilor de date
efectuate în baza consimțământului dumneavoastră înainte de retragerea acestuia nu va fi
afectată.
8.

Dreptul de a depune o plângere

În plus, aveți și dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere a protecției
datelor, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
este ilegală. Dreptul de a depune o plângere nu aduce atingere niciunei alte căi de atac
administrative sau judiciare.
9.
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Informații privind dreptul dumneavoastră la opoziție

a.

Dreptul la opoziție din motive legate de situația particulară în care vă aflați

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, din
motive legate de situația particulară în care vă aflați. Condiția obligatorie pentru aceasta este
ca prelucrarea datelor să aibă loc în interes public sau în baza principiului echilibrării
intereselor. Aceasta se aplică și în cazul creării de profiluri. În cazul în care Noi efectuăm
prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul principiului echilibrării
intereselor, în general Noi pornim de la considerația că se poate demonstra existența unor
motive legitime și imperioase, însă Noi vom examina, desigur, fiecare caz în parte. În situația
unei opoziții, Noi nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal.
Cu excepția cazului în care
•
•
b.

Noi putem demonstra existența unor motive legitime și imperioase pentru prelucrarea
acestor date, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților
dumneavoastră, sau
datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate pentru constatarea,
exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță.
Dreptul la opoziție la prelucrarea datelor dumneavoastră în scopurile Noastre de
marketing direct

În situația în care Noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de
marketing direct, dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în
acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc; această prevedere se aplică inclusiv
creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în
care vă opuneți prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, Noi nu vom mai prelucra
datele dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri.
c.

Dreptul la opoziție la prelucrarea datelor dumneavoastră în scopul îmbunătățirii
produselor și al analizei generale a clienților

În temeiul principiului echilibrării intereselor, vă acordăm un drept separat la opoziție la
prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul îmbunătățirii produselor
și al analizei generale a clienților.
În cazul în care vă opuneți prelucrării datelor în scopul îmbunătățirii produselor și/sau al
analizei generale a clienților, Noi nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter
personal în acest scop. Această prevedere nu aduce atingere evaluărilor pur statistice ale
datelor agregate sau ale altor date anonime.
d.

Exercitarea dreptului la opoziție

Opoziția poate fi exercitată sub orice formă și ar trebui să se adreseze, de preferat, datelor
de contact menționate în secțiunea B. II.
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că imaginile reale ale circulației pe drumurile publice
înregistrate de camerele vehiculelor de încercare vor fi utilizate exclusiv pentru a captura
zonele din jurul autovehiculului în scopul detectării obstacolelor și a altor participanți la
trafic și al prevenirii eficiente a accidentelor. Acest lucru este necesar pentru a permite
conducerea (semi)autonomă. Înregistrările vehiculelor de încercare vor fi utilizate pentru
dezvoltarea funcționalităților vehiculelor până când acestea sunt gata de lansare pe piață.
Audi nu poate și nici nu intenționează să identifice persoanele sau vehiculele înregistrate.
În măsura în care acest lucru este relevant, în astfel de cazuri Audi nu este obligată să
respecte drepturile dumneavoastră antemenționate, respectiv dreptul la informare, la
rectificare, la ștergere, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor și la opoziție.

INTERNAL

În cazul în care identificarea nu este posibilă, vă vom demonstra acest lucru. Într-un astfel
de caz, puteți să furnizați informații suplimentare către Audi, care să Ne permită
identificarea dumneavoastră (de ex. detalii privind înfățișarea dumneavoastră și
îmbrăcămintea purtată la momentul înregistrării, locul, ora și data contactului cu vehiculul
de încercare, numărul de înmatriculare sau cel puțin tipul și culoarea vehiculului de
încercare). În cazul în care reușim să vă identificăm cu ajutorul acestor informații
suplimentare, Noi vom respecta, desigur, drepturile dumneavoastră în cadrul obligațiilor
Noastre în conformitate cu RGPD.
V.

Ce date prelucrăm Noi, în ce scopuri și care sunt temeiurile juridice aplicabile?

În scopul dezvoltării produsului, în vehiculul de încercare pot fi instalați mulți senzori și dispozitive de
măsurare, care colectează date despre starea vehiculului de încercare și conduita la volan. Aceste date
pot să conțină și informații cu caracter personal ale dumneavoastră. Aceste date cu caracter personal
includ:
•
•

Imagini ale zonelor din jurul vehiculului (până la 360°) și
plăcuțe de înmatriculare.

(„date“)
Noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul intereselor Noastre legitime,
exclusiv în scopul dezvoltării, testării și încercării, precum și în scopul măsurilor de asigurare a calității
(încercări de siguranță necesare pentru asigurarea calității). Orice altă utilizare este exclusă.
Interesul legitim al Audi constă în primul rând în dezvoltarea și asigurarea funcțiilor de conducere
relevante pentru siguranță, cum ar fi sistemele de asistență a conducătorului auto și conducerea
complet automatizată. În plus, este necesară îmbunătățirea siguranței produselor, a vehiculelor și a
traficului și reducerea accidentelor de circulație.
VI. Cine obține datele mele?
În cadrul Audi, datele dumneavoastră le sunt furnizate acelor entități care au nevoie de ele în scopul
îndeplinirii obligațiilor Noastre contractuale și legale și al protejării intereselor Noastre legitime (de
exemplu, procesul de dezvoltare a produselor în cadrul departamentului de dezvoltare tehnică). De
asemenea, furnizorii Noștri de servicii (așa-numitele persoane împuternicite de operator) utilizați și
angajați de către Noi pot primi, la rândul lor, date în aceste scopuri. În general, Noi vom furniza datele
dumneavoastră personale către terțe părți numai dacă acest lucru este necesar pentru executarea
contractului, dacă Noi sau terțele părți avem un interes legitim în furnizarea datelor, sau dacă
dumneavoastră v-ați dat consimțământul în acest sens. În plus, datele pot fi transmise unor terțe părți
(inclusiv organelor de cercetare penală sau de securitate), în măsura în care suntem obligați prin lege
sau prin ordine administrative sau judecătorești executorii să procedăm astfel. Informații privind
persoanele împuternicite de operator utilizate de către Noi și alți destinatari care obțin date cu
caracter personal sunt cuprinse în secțiunea următoare. Având în vedere amploarea și complexitatea
prelucrării datelor de către Audi, nu este posibilă menționarea în prezenta Politică de confidențialitate
a fiecărui destinatar în parte al datelor dumneavoastră cu caracter personal, fapt pentru care în
general sunt specificate numai categoriile de destinatari.
1. Persoane împuternicite de operator
Furnizorii de servicii care sunt utilizați și acționează în numele și pentru Audi (așa-numitele
persoane împuternicite de operator) pot obține date în următoarele scopuri. Pentru furnizarea
unor servicii concrete, Noi utilizăm următoarele categorii de persoane împuternicite de operator,
care Ne sprijină în desfășurarea activităților Noastre operaționale. Concret, aici sunt incluse
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întreprinderi din următoarele categorii:
•
•
•
•

societăți din cadrul Grupului VW care furnizează servicii (de ex. servicii IT) pentru Audi (VW
AG),
furnizori de servicii de arhivare,
furnizori de servicii de hosting,
furnizori de servicii IT și

2. Terțe părți
Noi transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către următorii destinatari sau
următoarele categorii de destinatari, care sunt implicați fiecare în dezvoltarea produselor și
evaluarea încercărilor și care acționează în calitate de operatori în conformitate cu legislația
aplicabilă privind protecția datelor:
•
•
•
•
•
•

societăți din cadrul Grupului Audi,
societăți din cadrul Grupului VW,
parteneri în materie de dezvoltare,
universități,
autorități în sfera lor de competență (de ex. autoritatea fiscală, Poliția, Parchetul) și
instanțele.

Noi vă oferim cu plăcere informații suplimentare despre destinatari în cazul curselor de testare
concrete. Pentru solicitarea de informații vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos.
3. Sunt transferate date către o țară terță?
În unele cazuri, datele cu caracter personal pot fi transmise către o țară din afara Uniunii
Europene sau din afara Spațiului Economic European (denumită în cele ce urmează țară terță). În
cazul în care destinatarul se află într-o țară terță, datele pot fi transmise către o țară în care s-ar
putea să nu existe un nivel adecvat de protecție a datelor, adică un nivel comparabil cu cel din
UE.
Pentru transferurile de date către țări terțe în care nu există un nivel adecvat de protecție a
datelor, înainte de transmiterea datelor, Noi ne asigurăm că destinatarul are un nivel adecvat de
protecție a datelor (de ex. decizie a Comisiei UE privind caracterul adecvat al nivelului de protecție
a datelor sau negocierea cu destinatarul a așa-numitelor Clauze contractuale standard ale Uniunii
Europene), sau că am obținut consimțământul dumneavoastră expres.
Puteți obține de la Noi un exemplar al măsurilor specifice aplicabile sau negociate menite să
asigure un nivel adecvat de protecție a datelor. Vă rugăm să utilizați în acest scop informațiile de
contact din secțiunea B. din prezenta Politică de confidențialitate.
Detalii privind transferurile de date către țări terțe, în cazul în care sunt relevante, sunt
menționate în prezenta secțiune sau pot fi găsite la următorul link.
https://gdpr.audi.com/
VII. Cât timp vor fi stocate datele mele?
Datele colectate în cadrul utilizării vehiculului de încercare sunt stocate atât timp cât este necesar în
scopuri de testare și încercare.
După îndeplinirea acestor scopuri, datele dumneavoastră vor fi șterse. În unele cazuri poate fi
necesară păstrarea datelor și dincolo de această perioadă de timp pentru măsuri de asigurare a
calității, inclusiv observații pe termen lung și scopuri de dezvoltare (pentru documentația produsului
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și în scopuri de ținere a evidenței). De asemenea, datele vor fi păstrate în cazul în care Audi este
obligată prin lege să le arhiveze, în cazul în care prelucrarea ulterioară servește la afirmarea,
exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță sau este necesară pentru realizarea unor scopuri
de cercetare științifică.
***
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