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Fortrolighedspolitik - produktudvikling og testning (køretøjets omgivelser) 
 

A. Fortrolighedspolitikkens omfang 

I denne fortrolighedspolitik informerer vi dig om databehandling af dine personoplysninger fra AUDI 
AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Tyskland. ("vi",  "os", "vores" eller "Audi") i 
forbindelse med brugen af et testkøretøj ("testkørsel") på offentlige veje. Audi anvender såkaldte 
testkøretøjer til produktudvikling, afprøvning og beskyttelse af produkter. Disse køretøjer er udstyret 
med sensorer og måleudstyr samt videomålingsteknologi og er afmærket tilsvarende på karrosseriet. 

Testkørsler omfatter kørsel under køretøjets udviklingsproces samt under sikkerhedsafprøvning, 
køreevaluering, statusvurdering og godkendelseskørsler. Disse testkørsler vil bl.a. finde sted på 
offentlige områder. 

Audis generelle oplysninger omkring databehandling af personoplysninger kan findes på vores 
hjemmeside 
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.ht
ml&data-innerlayer=true  

Personoplysninger vil sige enhver form for information relateret til en identificeret eller identificerbar, 
fysisk person ('den registrerede'). Ved identificerbar, fysisk person forstås en fysisk person, der direkte 
eller indirekte kan identificeres, især ved en identifikator såsom navn, identifikationsnr., 
lokaliseringsdata, online-identifikator eller et eller flere elementer, der er betegnende for denne 
fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet. 

Behandling vil sige enhver aktivitet eller række af aktiviteter — med eller uden brug af automatisk 
behandling — såsom personoplysninger eller en samling af personoplysninger, der gøres til genstand 
for fx indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, 
genfinding, søgning, anvendelse, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form 
for frigivelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse. 

B. Generelle oplysninger 

I. Hvem er dataansvarlig for behandlingen? 

Den dataansvarlige for behandlingsaktiviteterne i henhold til art. 4, stk. 7 i GDPR - som beskrevet 
nedenfor i afsnit C, er AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Tyskland. 

II. Hvem kan jeg kontakte? 

Ønsker du at gøre dine databeskyttelsesrettigheder gældende, bedes du benytte 
kontaktmulighederne på  

https://gdpr.audi.com/ 

På denne side kan du finde yderligere oplysninger om, hvordan du kan gøre dine 
databeskyttelsesrettigheder gældende. Du kan også kontakte os pr. post på følgende adresse: 

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

III. Kontaktoplysninger for vores databeskyttelsesansvarlige 

Hvis du er bekymet om datasikring, kan du også kontakte vores virksomheds 
databeskyttelsesansvarlige. 

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

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
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IV. Hvilke rettigheder har jeg? 

Afhængigt af din jurisdiktion, kan du som den registrerede have ret til følgende 
databeskyttelsesrettigheder 

1. Adgang 

Du har ret til at indhente oplysninger om de data, der er gemt om dig hos Audi, og om omfanget 
af den databehandling og -overførsel, som Audi foretager, samt til at få en kopi af de 
personoplysninger, der er gemt om dig. 

2. Berigtigelse  

Du har uden unødig forsinkelse ret til at få unøjagtige personoplysninger om dig selv berigtiget 
samt at få suppleret ufuldstændige personoplysninger, der er gemt om dig hos Audi. 

3. Sletning 

Du har uden unødig forsinkelse ret til at få slettet personoplysninger om dig, som er gemt hos 
Audi, hvis de lovbestemte krav ellers er opfyldt. 

Dette kunne især være tilfældet, hvis 

• dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev 
indsamlet 

• det eneste retsgrundlag for behandlingen var dit samtykke, som du nu har trukket tilbage 
• du har gjort indsigelse mod behandlingen baseret på det juridiske grundlag for en afvejning 

af interesser i forhold til din særlige situation, og vi ikke kan bevise, at der findes mere 
tungtvejende, legitime grunde til behandlingen 

• dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt, eller 
• dine personoplysninger skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse. 

Hvis vi har delt dine data med tredjeparter, vil vi informere disse om sletningen i det omfang, 
dette kræves af loven. 

Bemærk venligst, at din ret til sletning er underlagt visse begrænsninger. Vi er eksempelvis ikke 
forpligtede til eller tilladt at slette data, som vi stadig er forpligtet til at opbevare på grund af 
lovbestemt opbevaringstid. Ligeledes er data, som vi har brug for til at etablere, udøve eller 
forsvare juridiske krav, udelukket fra din ret til sletning. 

4. Begrænsning af behandlingen 

Du har ret til, under visse betingelser, at opnå begrænsning af behandlingen (dvs. mærkning af 
opbevarede personoplysninger for at begrænse deres fremtidige behandling). Kravene er   

• nøjagtigheden af dine personoplysninger bestrides, og Audi må verificere rigtigheden af dine 
personoplysninger 

• behandlingen er ulovlig, men du modsætter dig sletning af personoplysningerne og anmoder 
i stedet om begrænsning af brugen af personoplysningerne  

• Audi ikke længere har brug for dine personoplysninger til behandlingsformålene, men du har 
brug for oplysningerne til oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav 

• du har gjort indsigelse mod behandlingen, og verifikationen afventer, om Audis legitime 
grunde går forud for dine. 

I tilfælde af en begrænsning i behandlingen vil sådanne data blive markeret i overensstemmelse 
hermed og vil - med undtagelse af deres opbevaring - kun blive behandlet med dit samtykke eller 
til oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav eller til beskyttelse af rettighederne for en 
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anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til Unionens eller en Medlemsstats vigtige, 
offentlige interesser. 

5. Dataportabilitet 

I det omfang vi automatisk behandler dine personoplysninger, som du har givet os på grundlag 
af dit samtykke eller en kontrakt med dig (herunder din ansættelseskontrakt), har du ret til at 
modtage oplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at 
overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden Audis hindring deraf. Du har også ret 
til at få personoplysningerne overført direkte fra Audi til en anden dataansvarlig, hvor dette er 
teknisk muligt, og forudsat dette ikke har negativ indvirkning på andres rettigheder eller frihed. 

6. Indsigelse 

Hvis vi behandler dine personoplysninger på grundlag af legitime interesser eller i offentlighedens 
interesse, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, 
der vedrører din særlige situation. Derudover har du ubegrænset ret til at gøre indsigelse, hvis vi 
behandler dine data til vores direkte markedsføringsformål. Se venligst særskilt note i afsnittet 
"Information om din ret til at gøre indsigelse". 

I visse tilfælde giver vi dig også, ud over indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger, 
en yderligere ubegrænset ret til at gøre indsigelse inden for rammerne af interesseafvejningen. 
Vi informerer dig om dette i forbindelse med den pågældende funktion eller tjeneste. 

7. Tilbagetrækning af samtykke  

Selv om du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du når som helst 
trække dem tilbage. Bemærk, at tilbagetrækningen kun gælder fremadrettet. Behandling, der 
fandt sted før tilbagetrækning bliver ikke berørt. 

8. Klager 

Derudover har du ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, hvis du mener, at 
behandlingen af dine personoplysninger er ulovlig. Retten til at indgive en klage berører ikke 
andre administrative eller udenretslige klageadgange. Adressen på den tilsynsmyndighed for 
databeskyttelse, der er ansvarlig for Audi er:  

[…] 

9. Information om din ret til indsigelse  
a. Ret til indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation 

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der 
vedrører din særlige situation. Forudsætningen for dette er, at databehandlingen finder sted 
i offentlighedens interesse eller på grundlag af en interesseafvejning. Dette gælder også for 
profilering. I det omfang vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på en 
interesseafvejning, antager vi generelt, at der kan påvises tvingende legitime grunde, men vi 
vil naturligvis undersøge hvert enkelt tilfælde. I tilfælde af en indsigelse behandler vi ikke 
længere dine personoplysninger. 

Medmindre  

• vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandling af sådanne data, som går forud 
for dine interesser, rettigheder og frihed, eller 

• dine personoplysninger bruges til at fastlægge, udøve eller forsvare juridiske krav. 

b. Indsigelse mod behandling af dine data til vores direkte markedsføringsformål 
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Hvis vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har du til 
enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig selv i 
forbindelse med en sådan markedsføring. Dette gælder også for profilering i det omfang, 
den er relateret til en sådan direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling 
til direkte markedsføringsformål, behandler vi ikke længere dine personoplysninger til 
sådanne formål.  

c. Indsigelse mod behandling af dine data til produktforbedring og generel 
kundeanalyse 

Som en del af interesseafvejningen giver vi dig en særskilt ret til at gøre indsigelse med 
hensyn til behandling af dine personoplysninger til vores produktforbedring og generel 
kundeanalyse.  

Hvis du gør indsigelse mod behandling til produktforbedring og/eller generel kundeanalyse, 
behandler vi ikke længere dine personoplysninger til disse formål. Rent statistiske 
evalueringer af samlede eller på anden måde anonyme data forbliver uberørte heraf.  

d. Udøvelse af retten til at gøre indsigelse 

Indsigelsen kan gøres i enhver form, men bedes fortrinsvis rettet gennem de 
kontaktmuligheder, der er anført i afsnit B. II. 

Bemærk venligst, at de reelle billeder af den offentlige vejtrafik, der optages af 
testkøretøjernes kameraer, kun vil blive brugt til at registrere køretøjets omgivelser med 
henblik på at opfange forhindringer og andre trafikanter og reelt set for at undgå ulykker. 
Dette er nødvendigt for at muliggøre (semi-)autonom kørsel. Optagelserne fra 
testkøretøjerne vil blive anvendt til udvikling af markedsegnede køretøjsfunktioner. Audi 
kan ikke og har ikke til hensigt at identificere nogen af de registrerede personer eller 
køretøjer. Audi er ikke (hvis overhovedet relevant) forpligtet til at overholde ovennævnte 
rettigheder til information, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, overførsel 
af data og indsigelse, Hvis identifikation ikke er mulig, vil vi levere beviser til dig. I så fald 
kan du give Audi yderligere oplysninger, som gør det muligt for os at identificere dig (fx 
oplysninger om dit udseende og din påklædning på tidspunktet for optagelsen, sted, tid og 
dato for kontakt med testkøretøjet, registreringsnummer eller i det mindste testkøretøjets 
type og farve). Hvis det lykkes os at identificere dig ved hjælp af disse yderligere 
oplysninger, vil vi naturligvis tilgodese dine rettigheder inden for rammerne af vores 
forpligtelser i henhold til GDPR. 

V. Hvilke data behandler vi til hvilke formål, og hvilke retsgrundlag er gældende? 

Med henblik på produktudvikling kan der installeres mange sensorer og måleapparater i testkøretøjet, 
som indsamler data om testkøretøjets tilstand og kørselsadfærd. Sådanne data kan også indeholde 
dine personoplysninger. Disse personoplysninger omfatter 

• Billeder af omgivelserne omkring køretøjet (op til 360°) og 
• Nummerplader. 

 
(„data“) 
 

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesser udelukkende med 
henblik på udvikling, testning og afprøvning samt kvalitetssikringsforanstaltninger (nødvendige tests 
for sikkerheden). Enhver anden anvendelse er ikke tilladt. 

Det er i Audis legitime interesse at udvikle og beskytte sikkerhedsrelevante kørselsfunktioner som fx 
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førerassistentsystemer samt høj- og fuldautomatisk kørsel. Desuden skal produkt-, køretøjs- og 
trafiksikkerheden forbedres, og trafikulykker skal reduceres. 

VI. Hvem modtager mine data? 

I Audi-regi modtager de afdelinger dine data, som har brug for at opfylde vores kontraktlige og 
lovbestemte forpligtelser og for at beskytte vores legitime interesser (fx produktudviklingsprocessen 
i den tekniske udviklingsafdeling). Vores tjenesteudbydere (såkaldte processorer), som vi anvender og 
bestiller, kan også modtage data til disse formål. Generelt deler vi kun dine personoplysninger med 
tredjeparter, hvis det er nødvendigt i opfyldelsen af kontrakten, hvis vi eller tredjeparten har en 
legitim interesse i videregivelse, eller hvis du har givet os dit samtykke. Desuden kan data deles med 
tredjeparter (herunder efterforsknings- eller sikkerhedsmyndigheder) i det omfang, vi er forpligtede i 
henhold til loven eller det håndhæves ved tilsyns- eller retslig ordre. Nærmere oplysninger om de 
kategorier af databehandlere, som vi bruger, og evt. andre modtagere, som modtager 
personoplysninger, findes i det følgende afsnit. Grundet omfang og kompleksitet af Audi's 
databehandling er det ikke muligt at anføre hver enkelt modtager af dine personoplysninger 
individuelt i denne databeskyttelsespolitik, hvorfor der generelt kun er angivet kategorier af 
modtagere. 

1. Processorer 

Tjenesteudbydere, som anvendes og handler på vegne af Audi (såkaldte processorer) kan 
modtage data til følgende formål. Vi bruger processorer i følgende kategorier til levering af 
specifikke tjenester, som hjælper os med udførelsen af vores forretningsprocedurer. Dette 
omfatter specifikt foretagender i følgende kategorier  

• Virksomheder i VW Group, der yder tjenester (fx IT-tjenester) for Audi (VW AG) 
• Leverandører af arkiveringstjenester 
• Udbydere af hosting-tjenester 
• Udbydere af IT-tjenester 

2. Tredjeparter 

Vi overfører dine personoplysninger til følgende modtagere eller kategorier af modtagere, som 
hver især er involveret i produktudvikling og evaluering af tests, og som fungerer som 
dataansvarlige i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning 

• Virksomheder indenfor Audi group  
• Virksomheder i VW Group, der yder tjenester (fx IT-tjenester) for Audi (VW AG) 
• Udviklingspartnere 
• Universiteter 
• Myndigheder inden for deres ansvarsområde (fx skattevæsen, politi, anklagemyndighed) og  
• domstole. 

Vi giver dig gerne yderligere oplysninger om modtagerne i forbindelse med den enkelte 
testkørsel. Du bedes anvende kontaktoplysninger herunder til forespørgsler 

3. Bliver oplysningerne overført til et tredjeland? 

I visse tilfælde kan personoplysninger overføres til et land udenfor Den Europæiske Union eller 
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (et såkaldt tredjeland). Hvis modtageren 
befinder sig i et tredjeland, kan oplysningerne blive overført til et land, hvor der ikke nødvendigvis 
er et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, dvs. et niveau, der kan sammenlignes med niveauet i 
EU. 
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For dataoverførsler til tredjelande, hvor der ikke er et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, 
sikrer vi, at modtageren inden videregivelsen enten har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau 
(fx EU-Kommissionens afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveau eller en aftale om 
såkaldte EU-standardkontraktbestemmelser fra EU med modtageren), eller at vi har fået dit 
udtrykkelige samtykke. 

Du kan få en kopi fra os af de specifikke gældende eller aftalte regler for sikring af et passende 
databeskyttelsesniveau. Du bedes anvende kontaktoplysningerne under afsnit B. i denne 
fortrolighedspolitik til dette formål. 

Nærmere oplysninger om overførsel af data til tredjelande, hvor det er relevant, findes i dette 
afsnit eller på følgende link. 

https://gdpr.audi.com/ 

VII. Hvor længe bliver mine data opbevaret? 

De oplysninger, der indsamles i forbindelse med brugen af testkøretøjet, vil blive opbevaret så længe, 
som det er nødvendigt til testnings- og forsøgsformål.  

Når disse formål er opfyldt, slettes dine oplysninger. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at 
opbevare oplysningerne ud over dette tidsrum af hensyn til kvalitetssikringsforanstaltninger, 
herunder langsigtede observationer og udviklingsformål (produktdokumentation og registrering af 
data). Desuden opbevares oplysningerne, hvis Audi er juridisk forpligtet til at arkivere dem, eller den 
videre behandling tjener påstanden, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, eller hvis det er 
nødvendigt for at gennemføre videnskabelige forskningsformål. 

*** 

https://gdpr.audi.com/
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