Adatvédelmi szabályzat - Termékfejlesztés és tesztelés (járműkörnyezet)
A.

Az adatvédelmi szabályzat hatálya

A jelen adatvédelmi szabályzatban tájékoztatjuk Önt arról, hogy az AUDI AG, Auto-Union-Straße 1,
85057 Ingolstadt, Deutschland / Németország („Mi“, és ennek ragozott alakjai vagy „Audi“) az Ön
személyes adatait tesztjármű („Tesztvezetés“) közúton történő használatával kapcsolatban kezeli. Az
Audi úgynevezett tesztjárműveket használ a termékfejlesztés, a tesztelés és a biztonság érdekében.
Ezek a járművek érzékelőkkel és mérőeszközökkel, valamint videós mérőtechnológiával vannak
felszerelve, és a karosszérián ennek megfelelően vannak felcímkézve.
A Tesztvezetés részét képezi, hogy a járművezetők a jármű fejlesztési folyamata, valamint a biztonsági
tesztelés, a vezetés értékelése, az állapotértékelés és a jóváhagyási menetek során is vezetnek. A
Tesztvezetésre többek között közterületen kerül sor.
A személyes adatok Audinál történő kezelésére vonatkozó általános információk a weboldalunkon
találhatók
https://www.audi.hu/hu/brand/hu.html#layer=/de/brand/hu/tools/navigation/layer/rechtliches.ht
ml&data-innerlayer=true
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
B.

Általános információk

I.

Ki az adatkezelő az adatkezelés tekintetében?

Az adatkezelő a GDPR 4. cikkének (7) bekezdése szerinti adatkezelési tevékenységek tekintetében –
az alábbi C. szakaszban leírtak szerint – az AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt,
Deutschland / Németország.
II.

Kihez fordulhatok?

Ha érvényesíteni szeretné adatvédelmi jogait, kérjük, használja a következő oldalon található
elérhetőségeket:
https://gdpr.audi.com/
Ezen az oldalon további információkat talál arról, hogyan érvényesítheti adatvédelmi jogait. Postai
úton is kapcsolatba léphet velünk a következő címen:
AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland /
Németország
III. Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei
Ha aggályai vannak az adatvédelemmel kapcsolatban, kapcsolatba léphet vállalati adatvédelmi
tisztviselőnkkel is:
AUDI AG, Datenschutzbeauftragter, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland /

Németország
E-mail: datenschutz@audi.de
IV. Milyen jogaim vannak?
Az Ön joghatóságától függően Önt mint érintettet a következő adatvédelmi jogok illethetik meg:
1.

Hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy tájékoztatás kapjon az Önre vonatkozóan az Audinál tárolt adatokról,
valamint az Audi által végzett adatkezelés és adattovábbítás hatóköréről, és másolatot kapjon az
Önre vonatkozóan tárolt személyes adatokról.
2.

Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül kérje az Önre vonatkozó pontatlan
személyes adatok helyesbítését, valamint az Önre vonatkozóan az Audinál tárolt hiányos
személyes adatok kiegészítését.
3.

Törlés

Ön jogosult arra, hogy a jogszabályi követelmények teljesülése esetén indokolatlan késedelem
nélkül kérje az Önre vonatkozóan az Audinál tárolt személyes adatok törlését.
Ez különösen akkor fordulhat elő, ha
•
•
•
•
•

az Ön személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték;
az adatkezelés egyetlen jogalapja az Ön hozzájárulása volt, amelyet Ön visszavont;
Ön tiltakozott az érdekmérlegelés jogalapján történő adatkezelés ellen az Ön saját
helyzetével kapcsolatos okokból, és nem tudjuk bizonyítani, hogy az adatkezelésnek vannak
elsőbbséget élvező jogos indokai;
az Ön személyes adatait jogellenesen kezeltük; vagy
az Ön személyes adatait jogi kötelezettség teljesítése miatt kell törölni.

Ha az Ön adatait harmadik féllel megosztottuk, tájékoztatjuk őt a törlésről, amennyiben azt a
törvény előírja.
Felhívjuk figyelmét, hogy a törléshez való joga korlátozásokhoz kötött. Például nem vagyunk
kötelesek vagy jogosultak törölni azokat az adatokat, amelyeket a törvényes megőrzési határidők
miatt kötelesek vagyunk továbbra is megőrizni. Hasonlóképpen, az Ön törlési joga nem terjed ki
azokra az adatokra, amelyekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
van szükségünk.
4.

Az adatkezelés korlátozása

Ön jogosult arra, hogy bizonyos feltételek mellett kérje az adatkezelés korlátozását (azaz a tárolt
személyes adatok megjelölését annak érdekében, hogy korlátozza azok jövőbeni kezelését).
Ennek követelményei a következők:
•
•
•
•

Az Ön személyes adatainak pontosságát vitatják, és az Audi köteles ellenőrizni az Ön
személyes adatainak pontosságát;
Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett a személyes
adatok felhasználásának korlátozását kéri;
Az Audinak már nincs szüksége az Ön személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli
az adatokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és megállapítást kell nyernie, hogy az Audi jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen adatokat megfelelően megjelöljük, és – tárolásuk
kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
5.

Adathordozhatóság

Amennyiben az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés (ideértve a munkaszerződését
is) alapján automatikusan kezeljük a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait, Ön jogosult
arra, hogy az adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
és ezeket az adatokat az Audi általi akadályoztatás nélkül továbbítsa egy másik adatkezelőnek.
Ön jogosult arra is, hogy személyes adatait közvetlenül az Auditól egy másik adatkezelőnek
továbbíttassa, amennyiben ez technikailag megvalósítható, és feltéve, hogy ez nem érinti
hátrányosan mások jogait és szabadságait.
6.

Tiltakozás

Ha az Ön személyes adatait jogos érdekek alapján vagy közérdekből kezeljük, Ön jogosult arra,
hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.
Ezenkívül Önt korlátlan tiltakozási jog illeti meg, ha az Ön adatait közvetlen üzletszerzés
érdekében kezeljük. Kérjük, olvassa el külön megjegyzésünket a „Tájékoztatás a tiltakozáshoz való
jogról" szakaszban.
Bizonyos esetekben az adatvédelmi beállításokon túlmenően további korlátlan tiltakozási jogot
biztosítunk Önnek az érdekmérlegelés keretében. Erről az adott funkcióval vagy Szolgáltatással
kapcsolatban tájékoztatjuk Önt.
7.

A hozzájárulás visszavonása

Ha Ön hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez, azt bármikor visszavonhatja.
Felhívjuk figyelmét, hogy hozzájárulásának visszavonása csak a jövőre nézve érvényes. A
hozzájárulás visszavonása előtt történt adatkezelést ez nem érinti.
8.

Panasztétel

Ezenkívül Önnek joga van panaszt tenni egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, ha úgy véli, hogy
személyes adatainak kezelése jogellenes. A panasztétel joga nem sérti az egyéb közigazgatási
vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket. Az Audi tekintetében felelős adatvédelmi felügyeleti
hatóság címe:
[…]
9.

Tájékoztatás az Ön tiltakozáshoz való jogáról
a. Az Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból történő tiltakozáshoz való jog
Önnek joga van tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen az Ön saját helyzetével
kapcsolatos okokból. Ennek előfeltétele, hogy az adatkezelésre közérdekből vagy
érdekmérlegelés alapján kerüljön sor. Ez bármely profilalkotásra is vonatkozik. Amennyiben
az Ön személyes adatainak kezelését az érdekek mérlegelésére alapozzuk, általában
feltételezzük, hogy kényszerítő erejű jogos okok bizonyíthatók, de természetesen minden
egyes esetet megvizsgálunk. Tiltakozás esetén a továbbiakban nem kezeljük az Ön személyes
adatait.
Kivéve, ha

•
•
b.

bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy
az Ön személyes adatai jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Tiltakozás az Ön adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen

Amennyiben az Ön személyes adatait közvetlen üzletszerzés érdekében kezeljük, Ön jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen; ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen, a továbbiakban nem kezeljük személyes adatait e célból.
c.

Tiltakozás az Ön adatainak termékfejlesztés és általános ügyfélelemzés céljából
történő kezelése ellen

Az érdekmérlegelés keretében külön tiltakozási jogot biztosítunk Önnek az Ön személyes
adatainak termékfejlesztés és általános ügyfélelemzés céljából történő kezelése
tekintetében.
Ha Ön tiltakozik a termékfejlesztés és/vagy általános ügyfélelemzés céljából történő
adatkezelés ellen, a továbbiakban nem kezeljük személyes adatait e célból. Ez nem érinti az
összesített vagy egyébként anonim adatok tisztán statisztikai kiértékelését.
d.

A tiltakozáshoz való jog gyakorlása

A tiltakozás bármilyen formában gyakorolható, és lehetőleg a B. II. szakaszban felsorolt
elérhetőségekre kell címezni.
Felhívjuk figyelmét, hogy a tesztjárművek kamerái által a közúton történő közlekedésről
rögzített valós képek csak a jármű környezetének rögzítésére szolgálnak az akadályok és
más úthasználók észlelése, valamint a balesetek hatékony elkerülése érdekében. Ez
szükséges a (fél-) autonóm vezetés lehetővé tételéhez. A tesztjárművek felvételeit piacra
kész járműfunkciók kifejlesztéséhez használjuk fel. Az Audi nem tudja és nem is kívánja
azonosítani a rögzített személyeket vagy járműveket. Ha egyáltalán alkalmazható, az Audi
nem köteles eleget tenni a fent említett tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, az
adatkezelés korlátozásához, adattovábbításhoz és tiltakozáshoz való jogoknak. Ha az
azonosítás nem lehetséges, erről bizonyítékot szolgáltatunk Önnek. Ilyen esetben Ön
további információkat adhat meg az Audinak, amelyek lehetővé teszik az Ön azonosítását
(pl. a felvétel készítésének időpontjában való megjelenésére és ruházatára vonatkozó
adatokat, a tesztautóval való érintkezés helyét, idejét és időpontját, a rendszámot vagy
legalább a tesztautó típusát és színét). Ha ezen további információk segítségével sikerül
azonosítanunk Önt, akkor természetesen a GDPR szerinti kötelezettségeink keretein belül
eleget teszünk az Ön jogainak.
V.

Milyen adatokat és milyen célokból kezelünk, és milyen jogalapok vonatkoznak rájuk?

Termékfejlesztés céljából a tesztjárműbe számos érzékelőt és mérőeszközt lehet beépíteni, amelyek
adatokat gyűjtenek a tesztjármű állapotáról és a járművezetési szokásokról. Ezek az adatok
tartalmazhatják az Ön személyes adatait is. Ezek a személyes adatok a következők:
•
•

képek a jármű körüli környezetről (akár 360°-ban) és
rendszámtáblák

(az „adatok“).

Személyes adatait jogos érdekeink alapján kizárólag fejlesztési, tesztelési és kipróbálási célokból,
valamint minőségbiztosítási intézkedések (biztonsági okokból szükséges vizsgálatok) érdekében
kezeljük. További felhasználás nem megengedett.
Az Audi jogos érdeke a biztonság szempontjából fontos vezetési funkciók, például a vezetőtámogató
rendszerek, valamint a nagymértékben és teljesen automatizált vezetés fejlesztése és védelme.
Emellett javítani kell a termék-, jármű- és közlekedésbiztonságot, és csökkenteni kell a közlekedési
balesetek számát.
VI. Ki kapja meg az adataimat?
Az Audin belül azok a szervezetek kapják meg az Ön adatait, amelyeknek szerződéses és jogszabályi
kötelezettségeink teljesítéséhez, valamint jogos érdekeink védelméhez van azokra szükségük (pl. a
műszaki fejlesztési részleg termékfejlesztési folyamata). Az általunk igénybe vett és megbízott
szolgáltatóink (ún. adatfeldolgozók) szintén kaphatnak adatokat e célból. Általában csak akkor osztjuk
meg az Ön személyes adatait harmadik felekkel, ha ez a szerződés teljesítéséhez szükséges, ha nekünk
vagy a harmadik félnek jogos érdeke fűződik a közzétételhez, vagy ha Ön hozzájárult ehhez. Ezen
túlmenően az adatokat harmadik felekkel (beleértve a nyomozó vagy biztonsági hatóságokat) is
megoszthatjuk, amennyiben erre törvény vagy végrehajtható szabályozói vagy bírósági végzés kötelez
bennünket. Az általunk igénybe vett adatfeldolgozók kategóriáit és az egyéb címzetteket, akik
személyes adatokat kapnak, a következő szakasz tartalmazza. Az Audi által végzett adatkezelés
mértéke és összetettsége miatt a jelen adatvédelmi szabályzatban nem lehet felsorolni az Ön
személyes adatainak minden egyes címzettjét külön-külön, ezért általában csak a címzettek kategóriáit
adjuk meg.
1. Adatfeldolgozók
Az Audi által igénybe vett és az Audi nevében eljáró szolgáltatók (ún. adatfeldolgozók) a
következő célokból kaphatnak adatokat. Meghatározott szolgáltatások nyújtásához az alábbi
kategóriákba tartozó adatfeldolgozókat veszünk igénybe, akik támogatnak minket üzleti
folyamataink végrehajtásában. Konkrétan a következő kategóriákba tartozó vállalkozások
tartoznak ide:
•
•
•
•

a VW-csoporton belüli vállalatok, amelyek az Audi (VW AG) számára szolgáltatásokat (pl. ITszolgáltatásokat) nyújtanak,
archiválási szolgáltatók,
tárhelyszolgáltatók,
IT szolgáltatók és.

2. Harmadik felek
Az Ön személyes adatait a következő címzetteknek vagy címzettek kategóriáinak továbbítjuk,
amelyek mindegyike részt vesz a termékfejlesztésben és a tesztek kiértékelésében, és amelyek az
alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében adatkezelőként járnak el:
•
•
•
•
•
•

az Audi-csoporton belüli vállalatok,
a VW-csoporton belüli vállalatok,
fejlesztési partnerek,
egyetemek,
hatóságok az illetékességi területükön belül (pl. adóhivatal, rendőrség, ügyészség) és
bíróságok.

Az egyes Tesztvezetésekkel kapcsolatban szívesen adunk további tájékoztatást a címzettekről.

Kérjük, az alábbi elérhetőségeken érdeklődjön
3. Az adatokat továbbítják harmadik országba?
Bizonyos esetekben a személyes adatok az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen
kívüli országba (ún. harmadik országba) továbbíthatók. Ha a címzett harmadik országban
található, az adatok olyan országba továbbíthatók, ahol nem biztos, hogy van megfelelő, azaz az
uniós adatvédelemhez hasonló szintű adatvédelem.
Olyan harmadik országokba történő adattovábbítás esetén, ahol nincs megfelelő szintű
adatvédelem, biztosítjuk, hogy a továbbítás előtt a címzett megfelelő szintű adatvédelemmel
rendelkezzen (pl. az EU Bizottság megfelelőségi határozata vagy az Európai Unió ún. általános
szerződési feltételei szerinti megállapodás az Európai Unió és a címzett között), vagy pedig
beszereztük az Ön kifejezett hozzájárulását.
A megfelelő szintű adatvédelem biztosítása érdekében Ön megkaphatja tőlünk a konkrétan
alkalmazandó vagy elfogadott szabályok másolatát. Kérjük, erre a célra használja a jelen
adatvédelmi szabályzat B. szakaszában található elérhetőségeket.
A harmadik országokba történő adattovábbítás részleteit, amennyiben relevánsak, a jelen szakasz
tartalmazza, vagy azok a következő hivatkozáson keresztül elérhetők.
https://gdpr.audi.com/
VII. Mennyi ideig tárolják az adataimat?
A tesztjármű használata során gyűjtött adatokat addig tároljuk, ameddig az a teszteléshez és
kipróbáláshoz szükséges.
E célok teljesülése után adatait töröljük. Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy az adatokat ezen
időszakon túl is megőrizzék minőségbiztosítási intézkedések céljából, beleértve a hosszú távú
megfigyeléseket és fejlesztési célokat (termékdokumentáció és nyilvántartási célok). Ezenkívül az
adatok megőrzésre kerülnek, ha az Audit jogszabály kötelezi azok archiválására, ha a további
adatkezelés jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja, vagy ha az tudományos
kutatási célok megvalósításához szükséges.
***

