Integritetsskyddspolicy - Produktutveckling och testning (Fordonsomgivning)
A.

Integritetsskyddspolicyns omfattning

I denna Integritetsskyddspolicy upplyser vi om behandlingen av dina personuppgifter på AUDI AG,
Ettinger Straße 70, 85057 Ingolstadt, Tyskland ("Vi", "Vi", "Vår" eller "Audi") i samband med
användandet av ett testfordon (”testkörning”) på allmän väg. Audi använder så kallade testfordon för
produktutveckling, testning och utveckling av skydd. Fordonen är utrustade med sensorer och
mätinstrument liksom videomätningsteknologi och dessa är därför märkta på karossen.
Testkörning omfattar körning under fordonets utvecklingsprocess liksom under säkerhetstestning,
körutvärdering, statusutvärdering och vid körningen för godkännandet. Testkörningarna kommer
bland annat att göras på offentliga platser.
Allmänna upplysningar om behandlingen av personuppgifter på Audi finns på vår webbsida
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.ht
ml&data-innerlayer=true
Personuppgifter avser all information som är knuten till en bestämd eller identifierbar fysisk person
(den registrerade); en bestämd fysisk person är någon som kan identifieras, direkt eller indirekt och i
synnerhet genom hänvisning till en identitetsbeteckning som t.ex. namn, personnummer,
platsuppgift, en online-identitetsbeteckning eller till en eller flera faktorer som är knutna till den
fysiska personens speciella fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller
sociala identitet.
Bearbetning avser all verksamhet eller uppsättning verksamheter som utförs på grundval av
personuppgifter eller uppsättning personuppgifter oavsett om det sker automatiskt såsom genom
insamling, inspelning, organisation, strukturering, lagring, adaption eller ändring, återvinnande,
konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller på annat sätt att det blir
tillgängligt, anpassning eller kombination, inskränkning, radering eller destruktion.
B.

Allmänna upplysningar

I.

Vem är personuppgiftsansvarig för bearbetningen?

Personuppgiftsansvarig för bearbetningsaktiviteterna i den mening som avses i 4(7) GDPR – beskriven
i avsnitt C nedan - är AUDI AG, Ettinger Straße 70, 85057 Ingolstadt, Tyskland.
II.

Vem kan jag kontakta?

Om du vill utöva dina rättigheter vad gäller uppgiftsskyddet använd kontaktalternativen på
https://gdpr.audi.com/
På denna sida kan du finna ytterligare upplysningar om hur du kan utöva dina rättigheter vad gäller
uppgiftsskyddet. Du kan även kontakta oss per brev på följande adress:
AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Tyskland
III. Kontaktuppgifter till vårt personuppgiftsombud
Om du känner dig orolig vad gäller uppgiftsskydd kan du även kontakta vårt personuppgiftsombud på
företaget:
AUDI AG, Datenschutzbeauftragter, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Tyskland
E-post: datenschutz@audi.de
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IV. Vilka rättigheter har jag?
Beroende på din juridiska ställning som registrerad kan du ha följande rättigheter vad gäller
uppgiftsskydd:
1.

Tillgång

Du har rätt att få upplysningar om uppgifter som finns lagrade om dig på Audi, omfattningen av
databehandlingen och dataöverföringen som gjorts på Audi samt att få en kopia av de lagrade
personuppgifterna om dig.
2.

Rättelse

Du har rätt att utan oskäligt dröjsmål få rättelse av felaktiga personuppgifter om dig liksom
komplettering av ofullständiga personuppgifter som finns lagrade om dig på Audi.
3.

Radering

Du har rätt att få lagrade personuppgifter om dig på Audi raderade utan oskäligt dröjsmål om
vissa föreskrifter enligt lag är uppfyllda.
Det kan vara fallet, särskilt om
•
•
•
•
•

dina personuppgifter inte längre behövs med hänsyn till det syfte som låg till grund för
insamlingen;
den enda juridiska grunden för bearbetningen var ditt medgivande och att du har tagit
tillbaka det;
du har gjort invändningar mot bearbetningen baserat på intresseavvägning av rättsliga skäl
som rör din specifika situation och att vi inte kan bevisa att det finns någon anledning som
undanröjer de legitima skälen för bearbetningen;
dina personuppgifter har bearbetats olagligt; eller
dina personuppgifter har raderats för att uppfylla en skyldighet enligt lag.

Om vi har delat dina uppgifter med utomstående kommer vi att upplysa dem om raderingen i
den mån det krävs enligt lagen.
Notera att rätten till radering är föremål för begränsningar. Vi behöver till exempel inte och vi
tillåts inte radera uppgifter som vi måste bibehålla beroende på lagstadgade lagringstider. Det
gäller även för uppgifter som vi behöver för företaget, för utövning av eller försvar mot
rättsanspråk. Dessa är undantagna från din rätt till radering.
4.

Begränsning av bearbetning

Under vissa omständigheter har du rätt till inskränkt bearbetning (d.v.s. märkning av lagrade
personuppgifter för att begränsa framtida bearbetning). Kraven är:
•
•
•
•

Riktigheten i personuppgifterna är omtvistad och Audi måste bevisa att de är korrekta;
Bearbetningen är olaglig men du opponerar dig mot raderingen av personuppgifterna och
begär i stället att användningen av personuppgifterna begränsas;
Audi behöver inte längre personuppgifterna för bearbetningen men du begär att uppgifterna
ska finnas på företaget, för utövning av eller försvar mot rättsanspråk.
Du har motsatt dig bearbetningen och verifikationen beror på om Audi:s legitima grunder
åsidosätter dina.

Om bearbetningen begränsas kommer sådana uppgifter därför att märkas och kommer - utom
för lagringen - endast att bearbetas med ditt godkännande eller för företaget, för utövning av
eller försvar mot rättsanspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter
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eller av anledningar som är viktiga för Unionens eller för en Medlemsstats allmänintresse.
5.

Uppgifters portabilitet

I den mån som vi automatiskt behandlar personuppgifterna som du har delgivit oss, baserat på
ditt medgivande eller på ett avtal med dig (inklusive anställningsavtalet), har du rätt att få tillgång
till uppgifterna i ett strukturerat, maskinläsbart format som vanligtvis används och att överföra
dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från Audi:s sida. Du har också
rätt att få personuppgifterna direkt överförda från Audi till en annan personuppgiftsansvarig om
det är tekniskt möjligt och förutsatt att detta inte negativt påverkar rättigheterna och de
grundläggande friheterna för andra.
6.

Invändning

Om vi bearbetar personuppgifterna på basis av rättmätiga intressen eller i allmänhetens intresse
har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som rör din specifika situation.
Därutöver har du en obegränsad rätt att invända mot att vi bearbetar dina uppgifter i direkt
marknadsföringssyfte. Hänvisa till vår separata notering i avsnittet ”Upplysning om din rätt att
invända”.
I vissa fall medger vi även, förutom sekretessinställningarna, en ytterligare obegränsad rätt att
invända enligt vad som faller inom ramen för intresseavvägningarna. Vi kommer att upplysa dig
om detta i samband med respektive funktion eller tjänst.
7.

Återkallelse av samtycke

Om du har samtyckt till behandling av personuppgifter kan du återkalla detta samtycke när som
helst. Notera att återkallelsen bara kommer att gälla för framtiden. Behandling som inträffat
dessförinnan påverkas inte.
8.

Klagomål

Dessutom har du rätt att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet för uppgiftsskydd om du
anser att behandlingen av dina personuppgifter är olaglig. Rätten att framföra klagomål påverkar
inte övriga administrativa eller juridiska förfaranden.
9.

Information om din rätt att invända
a. Rätten att göra invändningar på grunder som rör din särskilda situation
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grunder som rör din
särskilda situation. Förutsättningen är att databehandlingen äger rum i allmänhetens
intresse eller på grundval av intresseavvägningar. Detta gäller även för eventuell profilering.
I den mån som vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på en intresseavvägning
antar vi vanligtvis att obestridliga legitima grunder kan uppvisas men vi kommer naturligtvis
att undersöka varje enskilt fall. I händelse av en invändning kommer vi inte längre att
behandla dina personuppgifter.
Såvida inte,
•
•
b.

vi kan visa obestridliga legitima grunder för behandlingen av sådana uppgifter som
åsidosätter dina intressen, rättigheter och grundläggande friheter eller
dina personuppgifter används av företaget, för utövning av eller försvar mot
rättsanspråk.
Invändning mot behandling av dina personuppgifter för vår direktmarknadsföring

Om vi bearbetar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst
invända mot bearbetningen av dina personuppgifter för sådana ändamål. Detta gäller även
profilering i den mån det hänför sig till sådan direktmarknadsföring. Om du invänder mot
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bearbetningen för direktmarknadsföring
personuppgifterna för sådana ändamål.
c.

kommer

vi

inte

längre

att

bearbeta

Invändning mot bearbetning av dina personuppgifter för produktförbättring och
generell kundanalys

Som del av intresseavvägningen garanterar vi en separat rätt att invända när det gäller
bearbetningen av personuppgifter för produktförbättring och generell kundanalys.
Om du invänder mot bearbetningen för produktförbättring och/eller generell kundanalys
kommer vi inte längre att bearbeta dina personuppgifter för dessa ändamål. Ren statistisk
utvärdering av sammanställda eller på annat sätt anonyma uppgifter förblir opåverkad av
detta.
d.

Utövandet av rätten att invända

Invändningen kan utövas oavsett form och borde helst rikta sig till kontakterna som anges i
avsnitt B.II.
Observera att de verkliga bilderna av trafik på allmän väg som spelas in av kamerorna på
testfordonen bara kommer att användas för att fånga fordonets omgivning för att
upptäcka hinder och andra trafikanter samt för att effektivt undvika olyckor. Detta är
nödvändigt för att tillåta (halv-) automatisk körning. Testfordonens inspelningar kommer
att användas för att utveckla marknadsfärdiga fordonsfunktionaliteter. Audi kan inte och
har inte för avsikt att identifiera någon av de inspelade personerna eller fordonen. Om
tillämpligt är inte Audi tvunget att rätta sig efter de tidigare nämnda rättigheterna till
upplysning, ändring, radering, begränsning av bearbetning, uppgiftsöverföring och
invändning. Om identifiering inte är möjlig kommer vi att bevisa saken för dig. I så fall kan
du lämna ytterligare upplysningar till Audi som kan göra det möjligt för oss att identifiera
dig (till exempel hur du ser ut och klädseln vid tiden för inspelningen, plats, tid och datum
när du kom i kontakt med testfordonet, registreringsnummer eller åtminstone typ och färg
på testfordonet). Om vi lyckas identifiera dig med hjälp av dessa ytterligare upplysningar
kommer vi naturligtvis att uppfylla dina rättigheter inom ramen för våra skyldigheter
enligt GDPR.
V.

Vilka uppgifter behandlar vi, för vilket ändamål och vilken juridisk grund vilar de på?

För produktutvecklingens skull är många sensorer och mätinstrument installerade på testfordonet.
Dessa samlar in uppgifter om testfordonets tillstånd och körbeteende. Dessa data kan även innehålla
dina personuppgifter. Personuppgifterna omfattar:
•
•

Bilder av omgivningarna omkring fordonet (upp till 360°) och
registreringsskyltar.

(”data”)
Vi bearbetar dina personuppgifter grundat på vårt legitima intresse enbart för utveckling, testning,
försök och kvalitetssäkring (nödvändiga tester för säkerhet). All vidare användning är inte tillåten.
Det är Audi:s legitima intresse att utveckla och garantera säkra och relevanta körfunktioner som t.ex.
system för körassistans och helt automatisk körning. Dessutom kommer produkt, fordon och
trafiksäkerhet att förbättras och trafikolyckor kommer att minskas.
VI. Vem får mina uppgifter?
Dina uppgifter får de enheter inom Audi som behöver dem för att uppfylla våra avtalsenliga och
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lagstadgade förpliktelser och för att garantera våra legitima intressen (till exempel den tekniska
utvecklingsavdelningens process för produktutveckling). Våra tjänsteleverantörer (så kallade
bearbetare) som vi använder och anlitar kan också få data för dessa syften. Vi kommer i regel att dela
dina personuppgifter med utomstående endast om det är nödvändigt för att fullgöra avtalet, om vi
eller utomstående har ett legitimt intresse av att utlämna dem eller om du har givit ditt medgivande
till det. Dessutom kan data delas med utomstående (inklusive utredande myndigheter eller
myndigheter som ansvarar för säkerhet) där vi måste lämna ut data för att följa lagen eller på grund
av beslut från verkställande tillsynsmyndigheter eller på grund av domslut. Uppgifter om
behandlarkategorierna som vi använder och andra mottagare som får personuppgifter finns i det
följande avsnittet. Beroende på storleken och komplexiteten på Audi:s databearbetning är det inte
möjligt att lista våra mottagare vad gäller personuppgifter individuellt i Integritetsskyddspolicyn. Detta
är anledningen till att generellt bara mottagarkategorierna är specificerade.
1. Behandlare
Tjänsteleverantörer som används och agerar på uppdrag av Audi (så kallade behandlare) kan få
data för följande syften. Vi använder behandlare i följande kategorier för tillhandahållande av
specifika tjänster. De stödjer oss i genomförandet av våra affärsprocesser. Detta omfattar i
synnerhet åtagandena i följande kategorier:
•
•
•
•

Företag inom VW Koncernen som tillhandahåller Audi tjänster (t.ex. IT-tjänster) (VW AG),
Leverantörer av arkiveringstjänster,
Leverantörer av webbhotell,
Leverantörer av IT-tjänster och.

2. Utomstående parter
Vi överför dina personuppgifter till följande mottagare eller kategorier av mottagare som var och
en är inblandade i produktutveckling och utvärdering av tester och som agerar som
personuppgiftsansvarig i enlighet med gällande lagar för uppgiftsskydd:
•
•
•
•
•
•

företag inom Audi koncernen,
företag inom VW koncernen,
utvecklingspartner,
universitet,
myndigheter inom sina ansvarsområden (t.ex. skattemyndigheter, polis, allmän åklagare)
och
domstolar.

Vi ger dig gärna ytterligare upplysningar om mottagarna i samband med individuella
testkörningar. Använd kontaktuppgifterna nedan för förfrågningar
3. Överförs upplysningar till tredje land?
I några fall kan personuppgifter överföras till ett land utanför den Europeiska unionen eller det
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (så kallat tredje land). Om mottagaren finns i ett
tredje land kan uppgifter överföras till ett land i vilket det kanske inte finns tillräcklig nivå på
uppgiftsskydd, d.v.s. en nivå som är jämförbar med nivån i EU.
Avseende uppgifter som överförs till tredje land där det inte finns tillräcklig nivå på dataskydd,
ser vi till att mottagaren innan data utlämnas antingen har tillräcklig nivå på uppgiftsskydd (t.ex.
adekvat skyddsnivå som godkänts av EU kommissionen eller ett avtal med mottagaren om så
kallat Europeiska Unionens EU standardavtalsklausul), eller att vi har fått ditt uttryckliga
samtycke.
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Du kan få en kopia av oss om specifika tillämpliga regler eller överenskomna regler för att
tillförsäkra nivån på uppgiftsskyddet. Använd kontaktuppgifterna i avsnittB. i denna
Integritetsskyddspolicy för detta ändamål.
Uppgifter om dataöverföringar till tredje land där det är tillämpligt, lämnas i detta avsnitt eller
kan återfinnas genom följande länk.
https://gdpr.audi.com/
VII. Hur länge kommer mina uppgifter att lagras?
Uppgifterna som samlats in inom ramen för användandet av testfordonet kommer att lagras så länge
det är nödvändigt för testningen och för försöken.
Efter att dessa syften har blivit uppfyllda kommer uppgifterna att raderas. I somliga fall kan det vara
nödvändig att behålla uppgifterna bortom denna tidsperiod för kvalitetssäkringssyften, inklusive
långsiktiga iakttagelser och utvecklingssyften (produktdokumentation och registerhållningssyften).
Dessutom kommer uppgifterna att behållas om Audi enligt lag är skyldig att arkivera dem, om vidare
bearbetning behövs för utövning av eller försvar mot rättsanspråk eller om det är nödvändigt för att
uppfylla vetenskapliga analyssyften.
***
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