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Tietosuojaperiaatteet - Tuotekehitys ja testaus (ajoneuvoympäristöt) 
 

A. Tietosuojaperiaatteiden soveltamisala 

Näissä tietosuojaperiaatteissa informoimme sinua AUDI AG:n, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, 
Saksa ("me" tai "Audi") suorittamasta henkilötietojesi käsittelystä käytettäessä testiajoneuvoja 
("testausajo") yleisillä teillä. Audi käyttää niin kutsuttuja testiajoneuvoja tuotteiden kehittämiseen, 
testaukseen ja turvallisuuden varmistamiseen. Näissä ajoneuvoissa on antureita ja mittauslaitteita 
sekä videomittausteknologiaa ja niistä on merkintä ajoneuvon rungossa. 

Testausajoja suoritetaan ajoneuvon kehittämisen yhteydessä sekä sen turvallisuuden testauksessa, 
ajon arvioinnissa, ajoneuvon tilan arvioinnissa ja hyväksyntämenettelyssä. Nämä testausajot 
suoritetaan osin julkisilla alueilla. 

Yleistä tietoa Audin suorittamasta henkilötietojen käsittelystä on verkkosivullamme 
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.ht
ml&data-innerlayer=true  

Henkilötiedot tarkoittavat kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön 
(”rekisteröity”) liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan 
suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, 
sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, 
fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. 

Käsittely tarkoittaa toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja 
sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten 
tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai 
muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla 
ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai 
tuhoamista. 

B. Yleiset tiedot 

I. Kuka on käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä? 

Yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 7 kohdan tarkoittama käsittelytoimien rekisterinpitäjä – 
jäljempänä C-kohdassa mainitun mukaisesti – on AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, 
Saksa. 

II. Keneen voin ottaa yhteyttä? 

Jos haluat vedota tietosuojaoikeuksiisi, käytä yhteydenottovaihtoehtoja, jotka on mainittu sivulla  

https://gdpr.audi.com/ 

Sieltä löydät tarkempaa tietoa tietosuojaoikeuksiesi vaatimisesta. Voit ottaa meihin yhteyttä myös 
seuraavalla osoitteella: 

AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Saksa 

III. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Jos sinulla on tietosuojaa koskevia huolia, voit myös ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme: 

AUDI AG, Datenschutzbeauftragter, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Saksa 

Sähköposti: 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. Mitä oikeuksia minulla on? 

Lainkäyttöalueestasi riippuen sinulla voi rekisteröitynä olla seuraavat tietosuojaoikeudet: 

1. Pääsy tietoihin 

Sinulla on oikeus saada tietoa Audin tallentamista, itseäsi koskevista tiedoista, tietojen käsittelyn 
laajuudesta ja Audin suorittamasta tietojen siirrosta sekä kopio itseäsi koskevista, tallennetuista 
henkilötiedoista. 

2. Tietojen oikaiseminen  

Sinulla on oikeus saada ilman aiheetonta viivytystä virheelliset henkilötietosi korjatuksi ja Audin 
tallentamat, puutteelliset henkilötietosi täydennetyksi. 

3. Tietojen poistaminen 

Sinulla on oikeus saada Audin tallentamat, sinua koskevat henkilötiedot poistetuksi ilman 
aiheetonta viivytystä, kun lakisääteiset vaatimukset täyttyvät. 

Näin voi olla erityisesti silloin, kun 

• henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin 
• käsittelyn ainoa oikeudellinen peruste oli suostumuksesi, jonka olet perunut 
• olet vastustanut tietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi ja 

oikeutettujen etujen tasapainotukseen liittyvällä perusteella, emmekä me pysty 
osoittamaan perusteltua syytä käsittelyyn 

• henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti tai 
• henkilötietosi on poistettava lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. 

Jos olemme luovuttaneet tietojasi kolmansille osapuolille, informoimme niitä tietojen 
poistamisesta, jos meillä on siihen lakisääteinen velvoite. 

Huomaa, että tietojen poistamisen oikeuteesi liittyy rajoituksia. Esimerkiksi meitä ei vaadita 
poistamaan eikä meidän sallita poistaa tietoja, jotka meidät on velvoitettu säilyttämään 
lakisääteisen säilytysajan. Myöskään oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi tarvitsemamme tiedot eivät kuulu tietojen poistamisen oikeutesi piiriin. 

4. Käsittelyn rajoittaminen 

Sinulla on tietyin edellytyksin oikeus saada tietojen käsittelyä rajoitettua (tällöin tallennetut 
henkilötietosi merkitään niiden vastaisuudessa tapahtuvan käsittelyn rajoittamiseksi). Tämä 
edellyttää, että   

• henkilötietojesi paikkansapitävyys on kiistetty ja Audin on tarkistettava henkilötietojesi 
paikkansapitävyys 

• käsittely on lainvastaista, mutta sinä vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen 
sijaan niiden käytön rajoittamista 

• Audi ei enää tarvitse henkilötietojasi käsittelytarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä 
oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi 

• Olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä ja odotetaan sen todentamista, syrjäyttävätkö 
Audin oikeutetut edut sinun etusi. 

Jos käsittelyä on rajoitettu, se merkitään kyseisiin tietoihin ja niitä käsitellään – säilyttämistä 
lukuun ottamatta – ainoastaan sinun suostumuksellasi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, 
esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien 
suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä. 
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5. Tietojen siirtäminen 

Siinä määrin kuin käsittelemme meille annettuja, sinua koskevia henkilötietoja automaattisesti 
suostumuksesi tai kanssasi tehdyn sopimuksen (työsopimuksen mukaan lukien) perusteella, 
sinulla on oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti 
luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle Audin 
estämättä. Sinulla on myös oikeus saada henkilötietosi siirrettyä suoraan Audilta toiselle 
rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista ja jos se ei vaikuta haitallisesti muiden 
oikeuksiin ja vapauksiin. 

6. Vastustaminen 

Jos käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun tai yleisen edun perusteella, sinulla on oikeus 
vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä 
perusteella. Lisäksi sinulla on rajoittamaton oikeus vastustaa käsittelyä, jos käsittelemme 
henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksissa. Katso huomautus kappaleessa "Tietoa 
käsittelyn vastustamisen oikeudesta". 

Tietyissä tapauksissa myönnämme sinulle yksityisyysasetusten lisäksi rajoittamattoman oikeuden 
vastustaa käsittelyä oikeutettujen etujen tasapainotuksen perusteella. Informoimme tästä 
kyseisen palveluominaisuuden kohdalla. 

7. Suostumuksen peruuttaminen  

Jos olet antanut suostumuksen henkilötietojesi käsittelylle, voit peruuttaa suostumuksen milloin 
tahansa. Huomaa, että peruuttaminen pätee vain tulevaisuuteen. Sillä ei ole vaikutusta ennen 
peruuttamista tapahtuneeseen käsittelyyn. 

8. Valittaminen 

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavalvontaviranomaiselle, jos epäilet, että 
henkilötietojesi käsittely on lainvastaista. Valitusoikeus ei rajoita muita hallinnollisia 
muutoksenhakukeinoja eikä oikeussuojakeinoja. Audin kohdalla toimivaltaisen 
tietosuojaviranomaisen osoite on:  

[…] 

9. Tietoa käsittelyn vastustamisen oikeudesta  
a. Oikeus vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä 

perusteella 

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen 
tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tämä on mahdollista, jos henkilötietojen käsittely 
tapahtuu yleisen edun tai oikeutettujen etujen tasapainotuksen perusteella. Sama pätee 
myös profilointiin. Mikäli suorittamamme henkilötietojen käsittelyn peruste on 
oikeutettujen etujen tasapainottaminen, oletamme periaatteessa voivamme osoittaa 
käsittelylle huomattavan tärkeät perustellut syyt, mutta tutkimme luonnollisesti kunkin 
tapauksen erikseen. Jos vastustat käsittelyä, emme jatka henkilötietojesi käsittelyä. 

Tämä ei kuitenkaan päde, jos  

• pystymme osoittamaan tällaisten tietojen käsittelylle huomattavan tärkeät perustellut 
syyt, jotka syrjäyttävät sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai 

• henkilötietojasi käytetään oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi. 

b. Suoramarkkinointitarkoituksissa suorittamamme henkilötietojen käsittelyn 



 

 
INTERNAL 

vastustaminen 

Jos käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin 
tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tällaista markkinointia varten. Sama pätee 
myös profilointiin silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos vastustat 
suoramarkkinointitarkoituksissa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä, emme enää käsittele 
henkilötietojasi tällaisiin tarkoituksiin.  

c. Tuotteiden parantamisen ja yleisluonteisen asiakasanalyysin tarkoituksessa 
tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn vastustaminen 

Oikeutettujen etujen tasapainottamiseksi myönnämme sinulle erillisen oikeuden vastustaa 
henkilötietojesi sellaista käsittelyä, jonka tarkoituksena on tuotteiden parantaminen tai 
yleisluonteinen asiakasanalyysi.  

Jos vastustat tuotteiden parantamisen ja/tai yleisluonteisen asiakasanalyysin tarkoituksessa 
tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä, emme enää käsittele henkilötietojasi näihin 
tarkoituksiin. Tämä ei koske yhdistelmätietojen tai muutoin anonyymien tietojen 
yksinomaan tilastollisia arviointeja.  

d. Vastustamisoikeuden käyttäminen 

Vastustamisoikeutta voidaan käyttää missä tahansa muodossa ja vastustaminen tulisi 
osoittaa mieluiten kohdassa B II mainittuun yhteysosoitteeseen. 

Huomaa, että testiajoneuvojen kameroiden yleisessä tieliikenteestä tallentamia 
reaalikuvia käytetään ainoastaan ajoneuvon ympäristön tarkkailuun, jotta pystytään 
tunnistamaan esteitä ja muita tienkäyttäjiä ja estämään onnettomuuksia tehokkaasti. 
Tämä on välttämätöntä (puoli)autonomisen ajamisen kannalta. Testiajoneuvojen tekemiä 
tallenteita käytetään markkinakelpoisten ajoneuvo-ominaisuuksien kehittämiseen. Audi 
ei pysty tunnistamaan eikä sillä ole aikomusta tunnistaa tallenteissa esiintyviä henkilöitä 
eikä ajoneuvoja. Audi ei ole velvollinen kunnioittamaan edellä mainittuja oikeuksia, jotka 
koskevat tietojen saamista, oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista, tietojen 
siirtämistä ja käsittelyn vastustamista, sikäli kuin niitä ylipäänsä sovelletaan. Jos tunnistus 
ei ole mahdollista, esitämme siitä sinulle todisteet. Sellaisessa tapauksessa voit toimittaa 
Audille lisätietoja, joilla pystymme tunnistamaan sinut (esim. tietoja ulkonäöstäsi ja 
vaatetuksestasi tallennushetkellä, testiajoneuvokontaktin paikka, päivämäärä ja 
kellonaika, rekisterinumero tai ainakin testiajoneuvon tyyppi ja väri). Jos onnistumme 
tunnistamaan sinut näillä lisätiedoilla, kunnioitamme luonnollisesti oikeuksiasi yleisen 
tietosuoja-asetuksessa määritettyjen velvollisuuksiemme puitteissa. 

V. Mitä tietoja käsittelemme, mihin tarkoituksiin ja mitä oikeusperusteita sovelletaan? 

Testiajoneuvoon voidaan tuotekehitystarkoituksessa asentaa useita antureita ja mittauslaitteita, jotka 
keräävät tietoja testiajoneuvon tilasta ja ajokäyttäytymisestä. Tämä data saattaa sisältää myös 
henkilötietojasi. Tällaisia henkilötietoja ovat muun muassa: 

• kuvat ajoneuvon ympäristöstä (myös 360°) ja 
• rekisterikilvet. 

 
("data") 
 

Käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella yksinomaan tuotekehitys-, testaus- ja 
koetarkoituksiin sekä laadun varmistamiseen (tarpeelliset turvallisuustestit). Tietojen muunlainen 
käyttö ei ole sallittua. 
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Audilla on oikeutettu etu kehittää ja turvata turvallisuuden kannalta merkityksellisiä ajo-
ominaisuuksia, kuten kuljettajaa avustavia järjestelmiä sekä pitkälti tai täysin automaattista ajamista. 
Lisäksi tarkoituksena on tuotteen, ajoneuvon ja liikenneturvallisuuden parantaminen ja 
liikenneonnettomuuksien vähentäminen. 

VI. Kenelle henkilötietoja annetaan? 

Audin piirissä henkilötietojasi saavat ne yksiköt, jotka tarvitsevat niitä sopimuksellisten ja 
lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseen ja oikeutettujen etujemme turvaamiseen (esim. 
teknologisen kehittämisen osasto tuotekehitystä varten). Myös ne palveluntarjoajat (niin kutsutut 
henkilötietojen käsittelijät), joiden kanssa teemme yhteistyötä, saattavat saada henkilötietoja näihin 
tarkoituksiin. Periaatteessa luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain, jos se on 
tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jos meillä tai kolmannella osapuolella on tietojen 
luovutusta koskeva oikeutettu etu tai jos olet antanut luovutukseen suostumuksesi. Lisäksi 
henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille (myös tutkinta- ja turvallisuusviranomaisille) 
siinä määrin kuin meillä on siihen lakisääteinen velvollisuus tai täytäntöönpanokelpoinen 
oikeudellinen tai sääntelyyn liittyvä määräys. Käyttämiemme tietojen käsittelijöiden ryhmistä sekä 
muista henkilötietojen vastaanottajista on tarkempia tietoja seuraavassa kohdassa. Audin 
suorittaman tietojenkäsittelyn laajuuden ja kompleksisuuden vuoksi ei näissä tietosuojaperiaatteissa 
voida luetella erikseen kaikkia henkilötietojesi vastaanottajia. Siksi niissä mainitaan yleensä vain 
vastaanottajien ryhmiä. 

1. Henkilötietojen käsittelijät 

Audin käyttämät ja Audin puolesta toimivat palveluntarjoajat (niin kutsutut henkilötietojen 
käsittelijät) voivat saada tietoja seuraaviin tarkoituksiin. Käytämme tiettyjen palvelujen 
tarjoamiseen seuraaviin ryhmiin kuuluvia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka tukevat meitä 
liiketoimintaprosessiemme suorittamisessa. Erityisesti on kyseessä seuraavien ryhmien 
toimijoita:  

• VW-konsernin sisäiset yhtiöt, jotka tarjoavat palveluja (esim. IT-palveluja) Audille (VW AG) 
• arkistopalvelujen tarjoajat 
• verkkoisännöintipalvelujen tarjoajat 
• IT-palvelujen tarjoajat. 

2. Kolmannet osapuolet 

Siirrämme henkilötietojasi seuraaville vastaanottajille tai vastaanottajaryhmille, jotka kaikki 
osallistuvat tuotekehitykseen ja testien arviointiin ja toimivat sovellettavan tietosuojalain 
mukaisina rekisterinpitäjinä: 

• Audi-konsernin yhtiöt 
• VW-konsernin yhtiöt 
• tuotekehityksen yhteistyökumppanit 
• yliopistot 
• viranomaiset vastuualueensa puitteissa (esim. veroviranomainen, poliisi, 

syyttäjäviranomainen) ja  
• tuomioistuimet. 

Annamme mielellämme lisätietoja vastaanottajista yksittäisten testausajojen yhteydessä. Kysy 
niistä käyttämällä alla olevia yhteystietoja 

3. Siirretäänkö tietoja kolmansiin maihin? 

Joissakin tapauksissa henkilötietoja saatetaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan 
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talousalueen ulkopuolella oleviin maihin (niin kutsuttuihin kolmansiin maihin). Jos vastaanottaja 
sijaitsee kolmannessa maassa, tietoja saatetaan siirtää maahan, jossa ei ole riittävän tasoista eli 
EU:ta vastaavaa tietosuojaa. 

Siirrettäessä tietoja kolmansiin maihin, joissa ei ole riittävän tasoista tietosuojaa, vakuutamme 
varmistavamme ennen tietojen luovuttamista, että vastaanottajalla on joko riittävän tasoinen 
tietosuoja (esim. EU-komission päätös tietosuojan riittävyydestä tai vastaanottajan kanssa tehty 
sopimus niin kutsutuista Euroopan unionin vakiosopimuslausekkeista), tai olet antanut meille 
nimenomaisen suostumuksesi. 

Toimitamme pyynnöstä kopion kulloinkin sovellettavista tai sovituista säännöistä, joilla 
varmistetaan tietosuojan riittävä taso. Käytä tällöin näiden tietosuojaperiaatteiden kohdassa B. 
mainittuja yhteystietoja. 

Tarkempia tietoja tietojen siirrosta kolmansiin maihin, jos sitä tapahtuu, annetaan tässä 
kappaleessa tai ne löytyvät seuraavasta linkistä. 

https://gdpr.audi.com/ 

VII. Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään? 

Testiajoneuvojen käytön yhteydessä kerättäviä tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan 
testaus- ja koetarkoituksiin.  

Kun nämä tarkoitukset on täytetty, tiedot poistetaan. Joissakin tapauksissa tietojen pidempiaikainen 
säilyttäminen voi olla tarpeen laadunvarmistustoimien vuoksi, kuten pitkän ajan seuranta- ja 
kehitystarkoituksiin (tuotedokumentaatio ja asiakirjojen säilyttäminen). Lisäksi tiedot säilytetään, jos 
Audilla on lakisääteinen velvoite niiden arkistointiin, jos niiden käsittelyä tarvitaan oikeusvaateen 
laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen tai jos säilyttäminen on välttämätöntä tieteellisen 
tutkimustyön tarkoituksessa. 

*** 

https://gdpr.audi.com/
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