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Andmekaitse põhimõtted – tootearendus ja toodete katsetamine (sõidukite ümbrus) 
 

A. Andmekaitse põhimõtete kohaldamisala 

Kõnealustes andmekaitse põhimõtetes teavitame teid sellest, kuidas AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 
85057 Ingolstadt, Deutschland / Saksamaa (edaspidi „meie“ vastavas käändes) töötleb teie 
isikuandmeid seoses katsesõiduki kasutamisega („katsesõit“) üldkasutatavatel teedel. Audi kasutab 
niinimetatud katsesõidukeid tootearenduseks, toodete katsetamiseks ja kaitsmiseks. Kõnealused 
sõidukid on varustatud andurite ja mõõteseadmete ning videomõõtetehnikaga ja omavad vastavat 
keremärgistust. 

Katsesõidud hõlmavad sõite sõiduki arendusprotsessi ja ka ohutuskatsete, sõitude hindamiste, oleku 
hindamiste ja kinnituskatsete ajal. Kõnealused katsesõidud toimuvad muu hulgas avalikes kohtades. 

Üldine teave isikuandmete töötlemise kohta Audis on saadaval meie veebisaidil 
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.ht
ml&data-innerlayer=true  

Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; 
tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise 
identifitseerimistunnuse põhjal, nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle 
füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või 
sotsiaalse tunnuse põhjal. 

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või 
automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, 
struktureerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, päringute tegemine, lugemine, 
kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, 
ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine. 

B. Üldine teave 

I. Kes on isikuandmete vastutav töötleja? 

Vastutav töötleja isikuandmete töötlemise toimingutel isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 4 lõike 
7 tähenduses – nagu on kirjeldatud allpool jaotises C – on AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 
Ingolstadt, Deutschland / Saksamaa. 

II. Kelle poole võin pöörduda? 

Kui soovite teostada oma andmekaitseõigusi, kasutage kontakteerumisvõimalusi lehelt  

https://gdpr.audi.com/ 

Kõnealuselt lehelt leiate täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma andmekaitseõigusi teostada. Teil 
on võimalik meie poole pöörduda ka posti teel järgmisel aadressil: 

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

III. Meie andmekaitseametniku kontaktandmed 

Andmekaitsega seotud probleemide korral võite samuti võtta ühendust meie ettevõtte 
andmekaitseametnikuga: 

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

E-post: 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. Millised õigused mul on? 

Olenevalt teie kui andmesubjekti  kohtualluvusest võivad teil olla järgmised andmekaitsega seotud 
õigused. 

1. Juurdepääs 

Teil on õigus nõuda teavet Audis teie kohta säilitatavate andmete kohta ning Audi teostatava 
andmetöötluse ja andmeedastuse kohta ning õigus saada teie kohta säilitatavate isikuandmete 
koopiat. 

2. Parandamine  

Teil on õigus nõuda teid puudutavate ebaõigete isikuandmete põhjendamatu viivituseta 
parandamist, samuti teie kohta Audis säilitatavate mittetäielike isikuandmete täiendamist. 

3. Kustutamine 

Teil on õigus nõuda teid puudutavate Audis säilitatavate isikuandmete põhjendamatu viivituseta 
kustutamist, kui õigusaktidest tulenevad nõuded on täidetud. 

Selline olukord võib tekkida eelkõige järgmistel juhtudel: 

• teie isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, mille jaoks neid koguti; 
• isikuandmete töötlemise ainus õiguslik alus oli teie nõusolek, mille olete tagasi võtnud; 
• olete esitanud vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes huvide tasakaalustamise 

õiguslikul alusel põhjustel, mis on seotud teie konkreetse olukorraga, ja me ei saa tõestada, 
et töötlemiseks on olemas ülekaalukad õiguspärased põhjused; 

• teie isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; 
• teie isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita juriidilist kohustust. 

Kui oleme teie andmeid jaganud kolmandate isikutega, teavitame teid nende kustutamisest, kui 
seda nõutakse seaduses. 

Pange tähele, et teie õigus andmete kustutamisele on piiratud. Näiteks ei pea me kustutama 
andmeid või meil ei ole lubatud kustutada andmeid, mida peame säilitama seadusjärgse 
kohustusliku säilitamisaja tõttu. Samamoodi on teie andmete kustutamise õiguse alt välja arvatud 
andmed, mida vajame nõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. 

4. Isikuandmete töötlemise piiramine 

Teil on õigus teatavatel tingimustel nõuda isikuandmete töötlemise piiramist (st säilitatud 
isikuandmete märgistamine eesmärgiga piirata nende edaspidist töötlemist). Need tingimused 
on:   

• teie isikuandmete õigsus on vaidlustatud ja Audi peab teie isikuandmete õigsust kontrollima; 
• isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid 

kasutamise piiramist;  
• Audi ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on teile vajalikud 

õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; 
• te olete esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite ja toimub kontroll, kas Audi 

õiguspärased põhjused kaaluvad üles teie põhjused. 

Kui isikuandmete töötlemist on piiratud, märgitakse need andmed vastavalt ja selliseid 
isikuandmeid võib töödelda (välja arvatud säilitamine) ainult teie nõusolekul või õigusnõuete 
koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks 
või seoses liidu või liikmesriigi olulise avaliku huviga. 
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5. Andmete ülekandmine 

Sel määral, kui me töötleme teie nõusoleku või teiega sõlmitud lepingu (k.a töölepingu) alusel 
automaatselt teie meile esitatud isikuandmeid, on teil õigus saada andmeid struktureeritud, 
üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ja edastada need andmed teisele vastutavale 
töötlejale, ilma et Audi seda takistaks. Teil on samuti õigus nõuda, et Audi edastaks teie 
isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav ja ei kahjusta 
teiste isikute õigusi ja vabadusi. 

6. Vastuväite esitamine 

Kui töötleme teie isikuandmeid õigustatud huvi alusel või avalikes huvides, on teil oma 
konkreetsest olukorrast lähtudes õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele. 
Lisaks on teil piiramatu õigus esitada vastuväiteid, kui töötleme teie isikuandmeid otseturunduse 
eesmärgil. Vaadake meie eraldi märkust jaotises „Teave teie vastuväidete esitamise õiguse 
kohta“. 

Teatavatel juhtudel anname teile lisaks privaatsussätetele täiendava piiramatu õiguse esitada 
vastuväiteid huvide tasakaalustamise raames. Teavitame teid sellest vastava funktsiooni või 
teenusega seoses. 

7. Nõusoleku tagasivõtmine  

Kui olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, võite selle igal ajal tagasi võtta. 
Pange tähele, et nõusoleku tagasivõtmine puudutab üksnes tulevikku. See ei mõjuta töötlemist, 
mis toimus enne tagasivõtmist. 

8. Kaebus 

Lisaks on teil õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele, kui usute, et teie 
isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik. Kaebuse esitamise õigus ei piira muude halduslike 
kaitsevahendite või õigusvahendite kohaldamist. Audi eest vastutava andmekaitse 
järelevalveasutuse aadress on:  

[…] 

9. Teave teie vastuväidete esitamise õiguse kohta  
a. Õigus esitada vastuväiteid lähtuvalt teie konkreetsest olukorrast 

Teil on oma konkreetsest olukorrast lähtuvalt õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete 
töötlemisele. Eeltingimus on see, et andmeid töödeldakse avalikes huvides või huvide 
tasakaalustamise alusel. See kehtib ka profiilianalüüsi suhtes. Sel määral, mil meiepoolne 
teie isikuandmete töötlemine põhineb huvide tasakaalustamisel, eeldame me üldjuhul, et 
mõjuvaid õigustatud huvisid on võimalik tõendada, kuid loomulikult uurime siiski iga 
üksikjuhtumit. Vastuväite esitamise korral me teie isikuandmeid enam ei töötle. 

Välja arvatud juhul, kui  

• suudame tõendada andmete töötlemiseks mõjuva õigusliku aluse, mis kaalub üles teie 
huvid, õigused ja vabadused või 

• teie isikuandmeid kasutatakse õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. 

b. Vastuväite esitamine teie isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil 

Kui töötleme teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, on teil õigus esitada igal ajal 
vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes sellisel turunduslikul 
eesmärgil; see kehtib ka profiilianalüüsi suhtes sel määral, mil see on seotud kõnealuse 
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otseturundusega. Kui esitate vastuväiteid otseturunduse eesmärgil toimuva töötlemise 
suhtes, ei töötle me enam teie isikuandmeid sellisel eesmärgil.  

c. Vastuväite esitamine teie isikuandmete töötlemisele toodete täiustamise ja üldise 
kliendianalüüsi eesmärgil 

Huvide tasakaalustamise osana anname teile eraldi õiguse vastuväite esitamiseks teie 
isikuandmete töötlemisele toodete täiustamise ja üldise kliendianalüüsi eesmärgil.  

Kui esitate vastuväiteid toodete täiustamise ja/või üldise kliendianalüüsi eesmärgil toimuva 
töötlemise suhtes, ei töötle me enam teie isikuandmeid sellisel eesmärgil. See ei mõjuta 
koondandmete või muidu anonüümsete andmete puhtstatistilist hindamist.  

d. Vastuväidete esitamise õiguse teostamine 

Vastuväidete esitamise õigust võib teostada mis tahes kujul ja eelistatult tuleks vastuväide 
saata jaotises B. II loetletud kontaktisikutele. 

Pange tähele, et katsesõiduki salvestatud üldkasutatavatel teedel toimuva liikluse 
reaalkujutisi kasutatakse üksnes sõiduki ümbruse jäädvustamiseks eesmärgiga tuvastada 
takistusi ja teisi liiklejaid ning vältida tõhusalt õnnetusi. See on vajalik sõidukite 
(pool)isesõitmise võimaldamiseks. Katsesõidukite salvestusi kasutatakse turuvalmite 
sõidukifunktsioonide väljatöötamiseks. Audi ei saa ega kavatse tuvastada ühtegi 
salvestatud isikut ega sõidukit. Juhul kui see põhimõte on üldse kohaldatav, ei ole Audi 
kohustatud järgima eespool mainitud õigusi teabele, parandamisele, kustutamisele, 
töötlemise piiramisele, andmete edastamisele ja vastuväidete esitamisele. Kui 
tuvastamine ei ole võimalik, siis esitame teile selle kohta tõendid. Sellisel juhul võite 
esitada Audile täiendavat teavet, mis võimaldab meil teie isiku tuvastada (näiteks teie 
välimuse ja riietuse kirjeldus salvestamise ajal, katsesõidukiga kokkupuutumise koht, aeg 
ja kuupäev, katsesõiduki registreerimisnumber või vähemalt katsesõiduki tüüp ja värv). 
Kui meil õnnestub täiendava teabe abil teid tuvastada, siis loomulikult arvestame teie 
õigustega vastavalt meie isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevatele kohustustele. 

V. Milliseid andmeid millistel eesmärkidel me töötleme ja millised õiguslikke aluseid 
kohaldatakse? 

Tootearenduse eesmärgil võib katsesõidukisse olla paigaldatud erinevaid andureid ja mõõteseadmeid, 
mis koguvad andmeid katsesõiduki seisukorra ja sõidukäitumise kohta. Need andmed võivad sisaldada 
ka teavet teie isiku kohta. Kõnealused isikuandmed hõlmavad järgmist: 

• kujutised sõiduki ümbrusest (kuni 360°) ja 
• numbrimärgid 

 
(„andmed“). 
 

Töötleme teie isikuandmeid, lähtudes meie õigustatud huvidest, mis on seotud üksnes arenduse, 
katsetamise ja uuringute ning kvaliteedi tagamise meetmetega (nõutavad ohutuskatsed). Igasugune 
muu kasutamine on keelatud. 

Audi õigustatud huvi on töötada välja ja kaitsta ohutusega seotud sõidufunktsioone, nagu 
juhiabisüsteemid ning suurel määral ja täielikult automatiseeritud juhtimine. Lisaks on vaja 
suurendada toodete, sõidukite ja liikluse ohutust ning vähendada liiklusõnnetuste arvu. 

VI. Kes minu andmeid saavad? 

Audi kontsernis saavad teie andmeid üksused, kes vajavad neid meie lepinguliste ja seadusjärgsete 
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kohustuste täitmiseks ning meie õigustatud huvide kaitsmiseks (nt tehnilise arenduse osakonna 
tootearendusprotsess). Meie kasutatavad ja palgatud teenusepakkujad (nn volitatud töötlejad) võivad 
samuti neil eesmärkidel andmeid saada. Üldiselt jagame teie isikuandmeid kolmandate isikutega 
ainult juhul, kui see on vajalik lepingu täitmiseks, kui meil või kolmandal isikul on õigustatud huvi 
andmete avaldamiseks või kui olete selleks nõusoleku andnud. Lisaks võidakse andmeid jagada 
kolmandate isikutega (kaasa arvatud uurimis- või julgeolekuasutused) sel määral, mil seda võidakse 
meilt seaduses või täitmisele kuuluvate reguleerivate või kohtukorraldustega nõuda. Järgmisest 
jaotisest leiate meie kasutatavate volitatud töötlejate ja muude isikuandmete saajate kategooriate 
teabe. Audi töödeldavate andmete mahu ja keerukuse tõttu ei ole võimalik kõnealustes andmekaitse 
põhimõtetes eraldi nimetada iga teie isikuandmete saajat, mistõttu on täpsustatud ainult saajate 
üldkategooriad. 

1. Volitatud töötlejad 

Teenusepakkujad, keda kasutatakse ja kes tegutsevad Audi nimel (niinimetatud volitatud 
töötlejad), võivad saada andmeid järgmistel eesmärkidel. Konkreetsete teenuste osutamiseks 
kasutame järgmiste kategooriate volitatud töötlejaid, kes toetavad meid meie äriprotsesside 
elluviimisel. Täpsemalt hõlmab see järgmiste kategooriate ettevõtjaid:  

• VW kontserni kuuluvad äriühingud, kes osutavad Audile (VW AG) teenuseid (nt IT-
teenuseid); 

• arhiiviteenuste pakkujad; 
• hostimisteenuste pakkujad; 
• IT-teenuste pakkujad ja 

2. Kolmandad isikud 

Edastame teie isikuandmeid järgmistele saajatele või saajakategooriatele, kes kõik osalevad 
tootearenduses ja katsete hindamises ja kes tegutsevad kehtiva andmekaitseõiguse kohaselt 
vastutavate töötlejatena: 

• Audi kontserni kuuluvad äriühingud;  
• VW kontserni kuuluvad äriühingud; 
• arenduspartnerid; 
• ülikoolid; 
• ametiasutused nende vastutusvaldkonna piirides (nt maksuamet, prokuratuur) ja  
• kohtud. 

Anname teile hea meelega täiendavat teavet andmete saajate kohta seoses individuaalsete 
katsesõitudega. Kasutage taotluse esitamiseks allpool toodud rekvisiite. 

3. Kas andmeid edastatakse kolmandatesse riikidesse? 

Mõnel juhul võidakse isikuandmeid edastada väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa 
Majanduspiirkonda asuvasse riiki (niinimetatud kolmandasse riiki). Kui saaja asub kolmandas 
riigis, võidakse andmeid edastada riiki, milles isikuandmete kaitse ei pruugi olla piisaval tasemel, 
st ELi tasemega võrreldaval tasemel. 

Andmete edastamisel riiki, milles andmekaitse tase ei ole piisav, tagame, et enne avaldamist on 
saajal kas piisav andmekaitse tase (nt ELi komisjoni kaitse piisavuse otsus või leping saajaga 
Euroopa Liidu niinimetatud lepingu tüüptingimuste kohta) või oleme teilt saanud selgesõnalise 
nõusoleku. 

Teil on võimalik saada meilt koopia konkreetsete kohaldatavate või kokkulepitud reeglite kohta 
piisava andmekaitse tagamiseks. Kasutage selleks andmekaitse põhimõtete jaotises B olevaid 
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kontaktandmeid. 

Kolmandatele riikidele edastatavate andmete üksikasjad on vajaduse korral esitatud selles 
jaotises või leitavad järgmiselt lingilt. 

https://gdpr.audi.com/ 

VII. Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse? 

Katsesõiduki kasutamise ajal kogutud andmeid säilitatakse nii kaua, kui vajalik katsetamiseks ja 
uuringuteks.  

Kõnealuste eesmärkide saavutamisel teie andmed kustutatakse. Mõnel juhul võib osutuda vajalikuks 
kvaliteedi tagamise meetmete, sealhulgas pikemaajaliste vaatluste ja arenduse eesmärkidel 
(tootedokumentatsiooni ja arvestuse pidamise eesmärkidel) säilitada andmeid kauem. Lisaks võidakse 
andmeid säilitada, kui Audi on juriidiliselt kohustatud neid arhiivima, kui edasine töötlemine on vajalik 
õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks või kui see on vajalik teadusuuringute läbiviimise 
eesmärgil. 

*** 

https://gdpr.audi.com/
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