
Zásady ochrany osobních údajů - Vývoj a testování výrobků (Okolí vozidla) 
 

A. Rozsah Zásad ochrany osobních údajů  

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů vám poskytujeme informace o zpracování vašich osobních 
údajů společnostní AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Německo („My„, 
„Nás“, „Naše“ ve všech pádech nebo "Audi") v souvislosti v použitím testovacího vozidla („Testovací 
jízdy") na veřejných silnicích. Audi používá takzvané testovací vozy za účelem vývoje, testování a 
zabezpečení. Tyto vozy jsou vybaveny senzory, měřicími zařízeními a video měřicími technologiemi a 
mají příslušná označení na karoserii. 

Testovací jízdy zahrnují jízdy během procesu vývoje vozidla a také během testování bezpečnosti, 
hodnocení jízdy, hodnocení stavu a schvalovací jízdy. Tyto jízdy se budou realizovat mimo jiné ve 
veřejných oblastech. 

Obecné informace o zpracování osobních údajů ve společnosti Audi jsou dostupné na našich webových 
stránkách 
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.ht
ml&data-innerlayer=true  

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen 
„subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo 
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační 
údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, 
psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, 
který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, 
zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, 
nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či 
zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 

B. Obecné informace 

I. Kdo je správcem pro zpracování? 

Správcem pro činnosti zpracování ve znění článku 4 odst. 7 GDPR – jak je popsáno níže v oddílu C – je 
AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Německo. 

II. Koho mohu kontaktovat? 

Pokud chcete uplatnit svá práva v oblasti ochrany osobních údajů, použijte kontaktní údaje na adrese  

https://gdpr.audi.com/ 

Na této stránce naleznete další informace o tom, jak můžete svá práva v oblasti ochrany osobních 
údajů uplatnit. Můžete nás také kontaktovat poštou na adrese: 

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

III. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů 

Pokud máte ke zpracování vašich osobních údajů otázky, můžete také kontaktovat našeho pověřence 
pro ochranu osobních údajů: 

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

E-mail: datenschutz@audi.de 

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/
mailto:datenschutz@audi.de


IV. Jaká mám práva? 

V závislosti na vaší jurisdikci, jako subjekt osobních údajů můžete mít v oblasti zpracování osobních 
údajů následující práva: 

1. Přístup 

Máte právo získávat informace o údajích, které o vás společnost Audi ukládá, o rozsahu 
zpracování dat a o přesunech údajů, které společnost Audi provádí, a získávat kopie uložených 
údajů o vás. 

2. Oprava  

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné uložené osobní údaje 
nebo doplnil chybějící osobní údaje, které se vás týkají. 

3. Vymazání 

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal uložené osobní údaje o vás, 
pokud jsou splněny zákonné požadavky. 

K tomu může dojít především, pokud 

• vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak 
zpracovány; 

• jediným právním důvodem pro zpracování byl váš souhlas a vy jste ho odvolali; 
• vznesli jste námitku proti zpracování na základě právního důvodu vyvážení zájmů z důvodu 

vztahujícího se k vaší konkrétní situaci a my nemůžeme prokázat, že existují převažující 
oprávněné důvody pro zpracování; 

• vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně; nebo 
• vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti. 

Pokud vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami, budeme je informovat o vymazání, pokud to 
vyžaduje zákon. 

Vezměte na vědomí, že vaše právo na vymazání podléhá omezením. Například se po nás 
nepožaduje a nemůžeme vymazat údaje, které musíme uchovat z důvodu zákonných lhůt pro 
uložení. Podobně jsou z práva na vymazání vyloučeny údaje, které potřebujeme pro určení, výkon 
nebo obhajobu právních nároků. 

4. Omezení zpracování 

Za určitých podmínek máte právo na omezení zpracování (t.j. označení uložených osobních údajů, 
které se v budoucnu nebudou zpracovávat). Požadavky jsou následující:   

• rozporujete přesnost osobních údajů a Audi si musí přesnost osobních údajů ověřit; 
• zpracování je protiprávní, ale vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o 

omezení jejich použití;  
• Audi již vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, 

výkon nebo obhajobu právních nároků. 
• Vznesli jste námitku proti zpracování a zatím nebylo možné ověřit, zda právní důvody 

společnosti Audi převáží vaše. 

Pokud bylo zpracování omezeno, je tyto osobní údaje třeba příslušně označit a mohou být, s 
výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo 
obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z 
důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. 



5. Přenositelnost údajů 

V rozsahu, ve kterém automaticky zpracováváme vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na 
základě vámi uděleného souhlasu nebo smlouvy (včetně pracovní smlouvy), máte právo obdržet 
údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a převést tyto údaje 
jinému správci, a společnost Audi tomu nebude bránit. Máte také právo nechat si osobní údaje 
přímo převést od Audi k jinému správci, kde je to technicky proveditelné a za předpokladu, že to 
negativně neovlivní práva a svobody ostatních. 

6. Námitka 

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě zákonného zájmu nebo ve veřejném zájmu, 
máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší 
konkrétní situace. Navíc máte neomezené právo vznést námitku, pokud zpracováváme vaše 
osobní údaje pro účely přímého marketingu. Viz naše samostatná poznámka v oddílu „Informace 
o právu vznést námitku“. 

V určitých případech vám také udílíme, nad rámec nastavení ochrany osobních údajů, neomezené 
právo vznést námitku v rozsahu vyvážení zájmů. O tom vás budeme informovat v souvislosti s 
příslušnou funkcí nebo službou. 

7. Odvolání souhlasu  

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete ho kdykoli odvolat. Vezměte, 
prosím, na vědomí, že odvolání bude účinné pouze do budoucna. Zpracování, ke kterému došlo 
před odvoláním, nebude dotčeno. 

8. Stížnost 

Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud jste přesvědčeni, že je zpracování 
vašich osobních údajů nezákonné. Právem podat stížnost není dotčena jakákoli jiná správní či 
soudní ochrana. Adresa dozorového úřadu, který odpovídá za společnost Audi, je:  

[…] 

9. Informace o právu vznést námitku  
a. Právo vznést námitku z důvodů vztahujících se k vaší konkrétní situaci 

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se 
vaší konkrétní situace. Předpokladem je, že ke zpracování údajů dochází z veřejného zájmu 
nebo na základě vyvážení zájmů. To se týká i profilování. Pokud při zpracování vašich 
osobních údajů vycházíme z vyvážení zájmů, obecně předpokládáme, že lze prokázat 
přesvědčivé legitimní důvody, ale každý jednotlivý případ samozřejmě prozkoumáme. Pokud 
vznesete námitku, nebudeme nadále vaše osobní údaje zpracovávat. 

Ledaže  

• prokážeme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad vašimi 
zájmy, právy a svobodami, nebo 

• zpracování údajů slouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků. 

b. Námitka proti zpracování vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu 

Pokud zpracováváme osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli 
námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro tento marketing, což 
zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku 
proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto 



účely zpracovávat.  

c. Námitka proti zpracování vašich osobních údajů za účelem zlepšení produktů a 
obecné analýzy zákazníků 

Jako součást vyvážení zájmů vám udělujeme samostatné právo vznést námitku proti 
zpracování vašich osobních údajů za účelem zlepšení produktů a obecné analýzy zákazníků.  

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely zlepšení produktů a/nebo obecné 
analýzy zákazníků, nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat. Čistě 
statistické vyhodnocení agregovaných nebo jinak anonymních údajů není tímto dotčeno.  

d. Uplatnění práva vznést námitku 

Námitku lze uplatnit v libovolné formě a nejlépe by měla být adresována na kontaktní údaje 
uvedené v oddílu B. II. 

Upozorňujeme, že skutečné snímky provozu na veřejných komunikacích zaznamenané 
kamerami testovacích vozů budou použity pouze k zachycení okolí vozidla, aby bylo možné 
detekovat překážky a ostatní účastníky silničního provozu a účinně předcházet nehodám. 
To je nezbytné k povolení (polo-) autonomního řízení. Záznamy z testovacích vozů budou 
použity k vývoji funkcí připravených k uvedení na trh Společnost Audi nemůže a ani není 
jejím záměrem identifikovat zaznamenané osoby ani vozy. Je-li to vůbec relevantní, 
společnost Audi není povinna dodržovat výše uvedená práva na informace, opravu, výmaz, 
omezení zpracování, přenositelnost údajů a námitky. Pokud identifikace není možná, 
poskytneme vám důkazy. V takovém případě můžete společnosti Audi poskytnout další 
informace, které nám umožní vás identifikovat (např. informace o vašem vzhledu, oblečení 
v době záznamu, místě, čase a datu kontaktu s testovacím vozem, SPZ nebo alespoň typu 
a barvě testovacího vozu). Pokud se nám podaří vás s pomocí dodatečných informací 
identifikovat, samozřejmě dodržíme vaše práva v rámci rozsahu našich povinností 
vyplývajících z GDPR. 

V. Jaké údaje zpracováváme, pro jaké účely a jaké právní základy platí? 

Za účelem vývoje produktů může být do testovacího vozu instalováno mnoho senzorů a měřicích 
zařízení, která shromažďují údaje o stavu testovacího vozu a jízdních vlastnostech. Tyto údaje mohou 
obsahovat i vaše osobní údaje. Tyto osobní údaje zahrnují: 

• Snímky okolí vozu (až do úhlu 360°) a 
• SPZ. 

 
(„údaje“) 
 

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů výhradně pro účely vývoje, 
testování a zkoušek a opatření k zajištění kvality (nezbytné testy bezpečnosti). Žádné další použití není 
povoleno. 

Je oprávněným zájmem společnosti Audi vyvíjet a řádně zabezpečit funkce řízení související s 
bezpečností, jako jsou např. systémy asistentů řidičů a vysoce či plně automatizované řízení. Kromě 
toho je třeba zlepšovat bezpečnost výrobků, vozidel a provozu a snížit výskyt dopravních nehod. 

VI. Kdo je příjemcem mých osobních údajů? 

Ve společnosti Audi obdrží vaše údaje subjekty, které je potřebují ke splnění našich smluvních a 
zákonných povinností a k ochraně našich oprávněných zájmů (např. procesu vývoje produktů v 
oddělení technického vývoje). Poskytovatelé služeb (tak zvaní zpracovatelé), které využíváme a 



zapojujeme, mohou také za zmíněnými účely údaje obdržet. Vaše osobní údaje obecně sdílíme s 
třetími stranami, pouze pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, pokud máme my nebo třetí strana 
oprávněný zájem na zveřejnění nebo pokud jste udělili souhlas. Kromě toho lze údaje sdílet s třetími 
stranami (včetně vyšetřovacích nebo bezpečnostních úřadů) v rozsahu, v jakém nám to ukládá zákon 
nebo vynutitelné regulační nebo soudní příkazy. Podrobnosti o kategoriích zpracovatelů, které 
používáme, a dalších příjemcích, kteří jsou příjemci osobních údajů, jsou uvedeny v následující části. 
Vzhledem k rozsahu a složitosti zpracování údajů společností Audi není možné v těchto zásadách 
ochrany osobních údajů jednotlivě uvést každého příjemce vašich osobních údajů, a proto jsou obecně 
specifikovány pouze kategorie příjemců. 

1. Zpracovatelé 

Poskytovatelé služeb, které společnost Audi využívá a vystupují jejím jménem (tak zvaní 
zpracovatelé), mohou být příjemci údajů k následujícím účelům. Pro poskytování konkrétních 
služeb využíváme zpracovatele následujících kategorií, kteří nás podporují při realizaci našich 
obchodních procesů. Konkrétně to zahrnuje podniky v následujících kategoriích:  

• Společnosti ze skupiny VW Group, kteří poskytují služby (např. IT služby) pro Audi (VW AG), 
• poskytovatelé služeb archivace, 
• poskytovatelé hostingových služeb, 
• poskytovatelé IT služeb. 

2. Třetí strany 

Vaše osobní údaje předáváme následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců, kteří se podílejí 
na vývoji produktů a hodnocení testů a kteří jednají jako správci podle platného zákona o ochraně 
osobních údajů: 

• společnosti ze skupiny Audi,  
• společnosti ze skupiny VW, 
• partneři ve vývoji, 
• univerzity, 
• orgány v rámci jejich oblasti odpovědnosti (např. finanční úřad, policie, státní zastupitelství) 

a  
• soudy. 

Rádi vám poskytneme další informace o příjemcích v souvislosti s jednotlivými testovacími 
jízdami. Požadavky, prosím, zasílejte na níže uvedené kontaktní údaje 

3. Předáváme údaje do třetích zemí? 

V některých případech lze osobní údaje předávat příjemcům v zemích mimo Evropskou unii nebo 
mimo Evropský hospodářský prostor (do tak zvaných třetích zemí). Pokud se příjemce nachází ve 
třetí zemi, mohou být údaje předány do země, ve které nemusí existovat odpovídající úroveň 
ochrany údajů, tj. úroveň srovnatelná s úrovní v EU. 

U předávání údajů do třetích zemí, kde neexistuje odpovídající úroveň ochrany údajů, zajistíme, 
aby před zveřejněním měl příjemce buď odpovídající úroveň ochrany údajů (např. rozhodnutí o 
přiměřenosti Evropské komise nebo uzavření tzv. smluvních doložek Evropské unie s příjemcem), 
nebo získáme váš výslovný souhlas. 

Pro zajištění adekvátní úrovně ochrany údajů si od nás můžete vyžádat kopii konkrétních 
uplatňovaných nebo dohodnutých pravidel. Použít k tomu můžete kontaktní údaje v oddílu B. 
těchto Zásad ochrany osobních údajů. 

Podrobnosti o předávání údajů do třetích zemí, jsou-li relevantní, jsou uvedeny v této části nebo 



je lze najít na následujícím odkazu. 

https://gdpr.audi.com/ 

VII. Na jak dlouhou dobu se moje údaje ukládají? 

Údaje shromážděné v průběhu používání testovacího vozu budou uloženy tak dlouho, jak to bude 
nezbytné pro účely testování a zkoušek.  

Až bude daného účelu dosaženo, vaše údaje budou smazány. V některých případech bude možná 
nutné uchovat údaje po delší dobu jako opatření pro zajištění kvality, včetně dlouhodobého 
pozorování a vývoje (produktová dokumentace a evidence). Kromě toho budou údaje uchovány, 
pokud je společnost Audi ze zákona povinna je archivovat, pokud další zpracování slouží k uplatnění 
nebo obraně právních nároků nebo pokud je to nezbytné pro účely vědeckého výzkumu. 

*** 

https://gdpr.audi.com/
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