
 

 
INTERNAL 

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა - პროდუქტის დახვეწა და ტესტირება (ავტომობილის 
კომპონენტები) 

 
A. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის სფერო 

წინამდებარეკონფიდენციალურობის პოლიტიკაში გაცნობებთ  AUDI AG-ის მხრიდან, 
იურიდიული მისამართი Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / გერმანია, 
თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ („ჩვენ", „ჩვენი" ან „Audi") საერთო 
მოხმარების გზებზე სატესტო მანქანის („ტესტ დრაივი”) გამოყენებასთან დაკავშირებით. 
Audi ე.წ. სატესტო მანქანებს იყენებს პროდუქტის დახვეწის, ტესტირებისა და 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. ეს მანქანები აღჭურვილია სენსორებით და 
საზომი მოწყობილობებით, ასევე ვიდეო საზომი ტექნოლოგიით და  შესაბამისად 
მარკირებულია  ძარაზე. 

ტესტ დრაივები გულისხმობს ავტომობილის დახვეწის პროცესში ავტომობილის 
გატარებას, ასევე უსაფრთხოების ტესტირებისას, მართვის შეფასების, სტატუსის 
შეფასებისა და დამტკიცების პროცესებს. აღნიშნული ტესტ დრაივები ჩატარდება საჯარო 
სივრცეში საკუთრივ. 

Audi–ს მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ ზოგადი ინფორმაცია 
შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე 
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.ht
ml&data-innerlayer=true  

პერსონალური მონაცემები ნიშნავს ნებისმიერი სახის ინფორმაციას, რომელიც 
უკავშირდება ამოცნობილან ამოცნობად  ფიზიკურ პირს („მონაცემთა სუბიექტი"); 
ამოცნობადი ფიზიკური პირი არის ის, ვისი იდენტიფიცირება შესაძლებელია პირდაპირ ან 
ირიბად, განსაკუთრებით იდენტიფიკატორის მითითებით, როგორიცაა სახელი, 
საიდენტიფიკაციო ნომერი, მონაცემები ადგილმდებარეობის შესახებ, ონლაინ 
იდენტიფიკატორი ან ამ ფიზიკური პირის ფიზიკური, ფიზიოლოგიური, ,  გენეტიკური, 
გონებრივი, ეკონომიკური, კულტურული ან სოციალური იდენტურობის სპეციფიკური 
ერთი ან რამდენიმე ფაქტორით. 

დამუშავება ნიშნავს ნებისმიერ  მოქმედებას ან მოქმედებათა ერთობლიობას, რომელიც 
ხორციელდება პერსონალურ მონაცემებზე ან პერსონალურ მონაცემთა სტატისტიკურ 
რიგებზე, ავტომატური გზით ან მის გარეშე, როგორიცაა შეგროვება, ჩაწერა, ორგანიზება, 
სტრუქტურირება, შენახვა, ადაპტაცია ან შეცვლა, მოძიება, კონსულტაცია, გამოყენება, 
გამჟღავნება გადაცემის მომენტში, გავრცელება ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომობა, 
გასწორება ან კომბინაცია, შეზღუდვა, წაშლა ან განადგურება. 

B. ზოგადი ინფორმაცია 

I. ვინ არის დამუშავების კონტროლიორი? 

კონტროლიორი ინფორმაციის დამუშავების თვალსაზრისით, GDPR-ის 4 (7) მუხლის 
მნიშნველობით - როგორც ეს აღწერილია გ ნაწილში - არის AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 
85057 Ingolstadt, Deutschland / გერმანია. 

II. ვისთან შეიძლება დაკავშირება? 

თუ გსურთ მონაცემთა დაცვის უფლებებით სარგებლობა, საკონტაქტოდ გამოიყენეთ 
ქვემოთ მოცემული მისამართი  
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ამ გვერდზე ნახავთ დამატებით ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ გამოიყენოთ 
მონაცემთა დაცვის უფლებები. ასევე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ფოსტით შემდეგ 
მისამართზე: 

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

III. მონაცემთა დაცვის ოფიცრის საკონტაქტო ინფორმაცია 

მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული პრობლემების შემთხვევაში, შეგიძლიათ 
დაუკავშირდეთ კომპანიის მონაცემთა დაცვის ოფიცერს: 

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

ელფოსტა: datenschutz@audi.de 

IV. რომელი უფლებებით შემიძლია სარგებლობა? 

თქვენი იურისდიქციის გათვალისწინებით როგორც მონაცემთა სუბიექტმა, შეგიძლიათ 
ისარგებლოთ მონაცემთა დაცვის შემდეგი უფლებებით: 

1. წვდომა 

თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ Audi-ში შენახული მონაცემების და Audi-ის მიერ 
მონაცემთა დამუშავების და მონაცემთა გადაცემის მოცულობის შესახებ ინფორმაცია 
და მიიღოთ შენახული პერსონალური მონაცემების ასლი. 

2. გასწორება  

თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ არაზუსტი პერსონალური მონაცემების 
დაუყოვნებლივ გასწორება, ასევე Audi-ში თქვენს შესახებ შენახული არასრული 
პერსონალური მონაცემების შევსება. 

3. წაშლა 

თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ Audi-ს მიერ შენახული პერსონალური მონაცემების 
წაშლა, დაუყოვნებლივ, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება კანონით გათვალისწინებულ 
მოთხოვნებს. 

ეს შეიძლება მოხდეს, კერძოდ,თუ 

• თქვენი პერსონალური მონაცემები აღარ არის საჭირო იმ მიზნებისთვის, 
რისთვისაც მოხდა მათი შეგროვება; 

• დამუშავების იურიდიულ საფუძველს თქვენი თანხმობა წარმოადგენდა დაის უკან 
გამოითხოვეთ. 

• თქვენ წინააღმდეგი იყავით, რომ დამუშავება მომხდარიყო დაბალანსებული 
ინტერესის იურიდიულ საფუძველზე კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე 
და ჩვენ ვერ ვასაბუთებთ, რომ დამუშავების ლეგიტიმური საფუძველი არსებობს; 

• თქვენი პერსონალური მონაცემები მუშავდა უკანონოდ; ან 
• თქვენი პერსონალური მონაცემები უნდა წაიშალოს იურიდიული ვალდებულების 

შესაბამისად. 

თუ თქვენი მონაცემები გავუზიარეთ მესამე პირებს, მათ მოვთხოვთ წაშლას, კანონის 
გათვალისწინებით. 
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mailto:datenschutz@audi.de


 

 
INTERNAL 

გაითვალისწინეთ, რომ წაშლის უფლება ექვემდებარება გარკვეულ შეზღუდვებს. 
მაგალითად, ჩვენ არ მოგვეთხოვება ან გვაქვს უფლება წავშალოთ მონაცემები, რომლის 
შენახვას კანონი გვავალდებულებს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. 
ანალოგიურად, წაშლის უფლების გამოყენება გამორიცხულია მონაცემების 
შემთხვევაში, რომელიც გვჭირდება სამართლებრივი პრეტენზიების წარსადგენად, 
დასაკმაყოფილებლად ან დასაცავად. 

4. დამუშავების შეზღუდვა 

თქვენ გაქვთ უფლება გარკვეულ ვითერებაში მოითხოვოთ დამუშავების შეზღუდვა 
(ე.ი. შენახული პერსონალური მონაცემების მონიშვნა მათი შემდგომი დამუშავების 
შეზღუდვის მიზნით). ეს გულისხმობს შემდეგს:   

• სადავოა პერსონალური მონაცემების სიზუსტე და Audi-მა უნდა გადაამოწმოს 
პერსონალური მონაცემების სისწორე; 

• დამუშავება უკანონოა, მაგრამ თქვენ პერსონალური მონაცემების წაშლის 
წინააღმდეგი ხართ, სამაგიეროდ ითხოვთ პერსონალური მონაცემების 
გამოყენების შეზღუდვას;  

• Audi-ს აღარ სჭირდება დასამუშავებლად პერსონალური მონაცემები, მაგრამ თქვენ 
გჭირდებათ მონაცემები სამართლებრივი პრეტენზიების წარსადგენად, 
დასაკმაყოფილებლად ან დასაცავად. 

• თქვენ დამუშვების წინააღმდეგი ხართ და ელოდებით დადასტურებას, რომ Audi-
ის ლეგიტიმური საფუძველი თქვენსაზე უპირატესია. 

დამუშავების შეზღუდვის შემთხვევაში, მსგავს მონაცემებს ექნებათ შესაბამისი 
აღნიშვნა და მოხდება - მათი შენახვის გარდა - დამუშავება მხოლოდ თქვენი 
თანხმობით ან გამოყენება სამართლებრივი პრეტენზიების წარსადგენად, 
დასაკმაყოფილებლად ან დასაცავად ან სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირის 
უფლებების დასაცავად ან კავშირის ან წევრი სახელმწიფოს მნიშვნელოვანი 
საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით. 

5. მონაცემთა გადატანა 

რამდენადაც ჩვენ ავტომატურად ვამუშავებთ ჩვენთვის მოწოდებულ პერსონალურ 
მონაცემებს თქვენი თანხმობის ან ხელშეკრულების საფუძველზე (შრომითი 
ხელშეკრულების ჩათვლით),  უფლება გაქვთ მიიღოთ მონაცემები 
სტრუქტურირებულად, საერთო სარგებლობის და მანქანურად წაკითხვად ფორმატში 
და გადასცეთ ეს მონაცემები სხვა კონტროლიორს Audi–გან დაუბრკოლებლად. თქვენ 
ასევე უფლება გაქვთ პერსონალური მონაცემები პირდაპირ Audi-დან გადასცეთ სხვა 
კონტროლიორს, სადაც ეს ტექნიკურად შესაძლებელია და იმ პირობით, რომ ეს 
გავლენას არ მოახდენს სხვის უფლებებსა და თავისუფლებებზე. 

6. პროტესტი 

თუ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ვამუშავებთ ლეგიტიმური ინტერესებიდან ან 
საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, უფლება გაქვთ გააპროტესტოთ 
თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება კონკრეტული სიტუაციიდან 
გამომდინარე. გარდა ამისა, თქვენ გაქვთ პროტესტის შეუზღუდავი უფლება, თუ 
თქვენი მონაცემები ჩვენი პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის მუშავდება. გხოვთ, 
იხილოთ ცალკე გამოყოფილი შენიშვნა ნაწილში „ინფორმაცია პროტესტის უფლების 
შესახებ". 



 

 
INTERNAL 

კონკრეტულ შემთხვევებში, ჩვენ ასევე განიჭებთ კონფიდენციალურობის 
პარამეტრების გარდა დამატებით, შეუზღუდავი პროტესტის უფლებას, ინტერესების 
დაბალანსების ფარგლებში. ამის შესახებ შეგატყობინებთ შესაბამის ფუნქციასთან ან 
სერვისთან კავშირში. 

7. თანმხობის უკან გამოთხოვა  

თუ პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობა განაცხადეთ, ნებისმიერ 
დროს შეგიძლიათ იგი უკან გამოითხოვოთ. გაითვალისწინეთ, რომ უკან გამოთხოვა 
ვალიდური იქნება მხოლოდ მომავალი ქმედებების შემთხვევაში. დამუშავება, 
რომელიც ხდებოდა თანხმობის უკან გამოთხოვამდე, გავლენას ვერ მოახდენს. 

8. პრეტენზია 

დამატებით, თქვენ უფლება გაქვთ პრეტენზია წარუდგინოთ მონაცემთა დაცვის 
საზედამხედველო ორგანოს, თუ თვლით, რომ პერსონალური მონაცემების დამუშავება 
უკანონოდ ხდება. პრეტენზიის შეტანის უფლება არ ზღუდავს სხვა 
ადმინისტრაციული ან სასამართლო  დაცვის შესაძლებლობას. მონაცემთა დაცვის 
საზედამხედველო ორგანოს მისამართი, რომელიც Audi-ის ქმედებაზეა 
პასუხისმგებელი:  

[…] 

9. ინფორმაცია თქვენი პროტესტის გამოტქმის უფლების შესახებ  
a. პროტესტის გამოთქმის უფლება კონკრეტულ სიტუაციასთან დაკავშირებით 

უფლება გაქვთ გააპროტესტოთ პერსონალური მონაცემების დამუშავება 
კონკრეტულ სიტუაციასთან დაკავშირებით. ამის წინაპირობაა, რომ მონაცემთა 
დამუშავება ხდება საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით ან 
ინტერესების დაბალანსების საფუძველზე. ეს ასევე ეხება ნებისმიერ პროფილის 
დამუშავებას. რამდენადაც პერსონალური მონაცემების დამუშავების დროს 
ვხელმძღვანელობთ ინტერესების დაბალანსებით, ზოგადად მიგვაჩნია, რომ 
შეგვიძლია მყარი ლეგიტიმური საფუძვლის ჩვენება, მაგრამ, რა თქმა უნდა, 
განვიხილავთ თითოეულ ცალკეულ შემთხვევას. პროტესტის შემთხვევაში, ჩვენ 
აღარ დავამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს. 

გარდა იმ შემთხვევისა თუ,  

•  ჩვენ შეგვიძლია წარმოვადგინოთ  ლეგიტიმური საფუძვლები ისეთი 
მონაცემების დასამუშავებლად, რომელიც გადაფარავს თქვენს ინტერესებს, 
უფლებებსა და თავისუფლებებს ან 

• თქვენი პერსონალური მონაცემები გამოიყენება სამართლებრივი 
პრეტენზიების წარსადგენად, დასაკმაყოფილებლად ან დასაცავად. 

b. ჩვენი პირდაპირი მარკეტინგული მიზნებისათვის თქვენიმონაცემების 
დამუშავების გაპროტესტება  

როდესაც ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს პირდაპირი 
მარკეტინგული მიზნებისათვის, უფლება გაქვთ ნებისმიერ დროს გააპროტესტოთ 
თქვენთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემების დამუშავება ასეთი 
მარკეტინგული მიზნებისთვის; ეს ასევე ეხება პროფილის დამუშავებას, თუ ის 
ასეთ პირდაპირ მარკეტინგთან არის დაკავშირებული. თუ პირდაპირი 



 

 
INTERNAL 

მარკეტინგული მიზნით დამუშავების წინააღმდეგი ხართ, ჩვენ აღარ 
დავამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ამ მიზნებისათვის.  

c. პროდუქტის გაუმჯობესებისა და მომხმარებელთა ზოგადი ანალიზისთვის 
მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებული პროტესტი 

როგორც ინტერესების დაბალანსების ნაწილი, პროდუქტის გაუმჯობესებისა და 
მომხმარებელთა ზოგადი ანალიზისთვის მონაცემების დამუშავებასთან 
დაკავშირებით ჩვენ განიჭებთ ცალკე პროტესტის უფლებას.  

თუ პროდუქტის გაუმჯობესების და/ან მომხმარებელთა ზოგადი ანალიზისთვის 
თქვენ აპროტესტებთ მონაცემთა დამუშავებას, ჩვენ აღარ დავამუშავებთ თქვენს 
პერსონალურ მონაცემებს ამ მიზნებისთვის. აგრეგირებულ ან სხვაგვარად 
ანონიმური მონაცემების წმინდა სტატისტიკურ შეფასებებზე ეს გავლენას არ 
ახდენს.  

d. პროტესტის გამოთქმის უფლებით სარგებლობა 

პროტესტის გამოთქმა შეიძლება მოხდეს ნებისმიერი ფორმით და სასურველია, 
გამოიყენოთნაწილში II ბ. მოცემული საკონტაქტო დეტალები. 

გაითვალისწინეთ, რომ სატესტო მანქანების კამერებით საერთო მოხმარების 
გზაზე დაფიქსირებული მოძრაობის რეალური სურათები გამოყენებული იქნება 
მხოლოდ ავტომობილის გარემომცველი არეების გადასაღებად მათი ხარვეზებისა 
და გზის სხვა  მომხმარებლების დადგენის მიზნით და უბედური შემთხვევების 
ეფექტურად თავიდან ასაცილებლად. ეს აუცილებელია (ნახევრად-) ავტონომიური 
მართვისთვის. სატესტო მანქანების ჩანაწერები გამოყენებული იქნება 
ბაზრისთვის განკუთვნილი ავტომობილების ფუნქციონალურობის დასახვეწად. 
Audi-ის არ შეუძლია და არ აპირებს რომელიმე ჩაწერილი პიროვნების ან მანქანის 
იდენტიფიცირებას. თუ ეს ზოგადად დასაშვებია, Audi არ არის ვალდებული 
შეასრულოს ზემოხსენებული უფლებები ინფორმაციაზე, შესწორებაზე, წაშლაზე, 
დამუშავების შეზღუდვაზე, მონაცემთა გადასაცემასა და გასაჩივრებაზე. თუ 
იდენტიფიკაცია შეუძლებელია, ჩვენ მოგაწვდით შესაბამის მტკიცებულებებს. 
ასეთ შემთხვევაში შეგიძლიათ Audi-ს მიაწოდოთ დამატებითი ინფორმაცია, 
რომელიც თქვენი პიროვების იდენტიფიცირების საშუალებას მოგვცემს (მაგ. 
თქვენი გარეგნობისა და ტანსაცმლის დეტალები ვიდეო ჩანაწერის შესრულების 
დროს, სატესტო მანქანასთან კონტაქტის ადგილი, დრო და თარიღი, სატესტო 
მანქანის რეგისტრაციის ნომერი ან მინიმუმ მისი მოდელი და ფერი). თუ ამ 
დამატებითი ინფორმაციის დახმარებით თქვენი იდენტიფიკაცია წარმატებით 
შევძელით, ჩვენ, რასაკვირველია, დავიცავთ GDPR–ით გათვალისწინებულ თქვენს 
უფლებებს  ჩვენი ვალდებულებების ფარგლებში. 

V. რომელ მონაცემებს ვამუშავებთ რომელი მიზნებისთვის და რომელი სამართლებრივი 
საფუძვლები გამოიყენება? 

პროდუქტის  დახვეწის მიზნით, სატესტო მანქანაში შეიძლება დამონტაჟდეს მრავალი 
სენსორი და საზომი მოწყობილობა, რომელიც აგროვებსსატესტო მანქანის მდგომარეობის 
და მართვის ქცევის შესახებ მონაცემებს. ეს მონაცემები შეიძლება შეიცავდეს თქვენს 
პერსონალურ ინფორმაციას. ეს პერსონალური მონაცემები მოიცავს: 

• ავტომობილის ირგვლივ არსებული გარმომცველი არეების სურათებს (360°-მდე) 
და 
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• სანომრე ნიშნების 
 

(„მონაცემები“) 
 

ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ჩვენი კანონიერი ინტერესების 
საფუძველზე, მხოლოდ დახვეწის, ტესტირებისა და საცდელი მიზნებისთვის და ხარისხის 
უზრუნველყოფის ზომების მისაღებად (უსაფრთხოებისათვის აუცილებელი ტესტები). 
დაუშვებელია ნებისმიერი შემდგომი გამოყენება. 

Audi-ის კანონიერი ინტერესია, დახვეწოს და დაიცვას უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 
ავტომობილის მართვის ფუნქციები, როგორიცაა მძღოლის დახმარების სისტემები და 
მაღალი და სრულად ავტომატიზირებული მართვა. გარდა ამისა, პროდუქტის, 
ტრანსპორტისა და საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება უნდა გაუმჯობესდეს და შემცირდეს 
საგზაო შემთხვევების რაოდენობა. 

VI. ვინ იღებს ჩემს მონაცემებს? 

Audi-ის შემთხვევაში, ის სუბიექტები იღებენ თქვენს მონაცემებს, რომლებსაც ის სჭირდებათ 
ჩვენი სახელშეკრულებო და ნორმატიული ვალდებულებების შესასრულებლად და ჩვენი 
კანონიერი ინტერესების დასაცავად (მაგ. ტექნიკური განვითარების დეპარტამენტის 
პროდუქტის შემუშავების პროცესი). ჩვენმა სერვისის მიმწოდებლებმა (ე.წ. ინფორმაციის 
დამმუშავებლები), რომლებსაც ვიყენებთ და ვისთანაც ვთანამშრომლობთ, შეიძლება ასევე 
ამ მიზნებისათვის მიიღონ გარკვეული მონაცემები. ჩვენ ზოგადად გავუზიარებთ თქვენს 
პერსონალურ მონაცემებს მესამე მხარეებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს აუცილებელია 
ხელშეკრულების პირობების შესასრულებად, თუ ჩვენ ან მესამე მხარეს კანონიერი 
ინტერესი გვაქვს მის გამჟღავნებაში, ან თუ თქვენ მოგვეცით თანხმობა. გარდა ამისა, 
მონაცემები შეიძლება გავუზიაროთ მესამე მხარეებს (მათ შორის საგამოძიებო ან 
უსაფრთხოების ორგანოებს) იმ მოცულობით, რამდენადაც ამის გაკეთება ჩვენ კანონით ან 
მოქმედი რეგულაციით ან სასამართლო ბრძანებით მოგვეთხოვება. ინფორმაციის 
დამმუშავებლების კატეგორიების დეტალები, რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ და სხვა 
მიმღებები, ვინც პერსონალურ მონაცემებს ღებულობენ, მოცემულია შემდეგ ნაწილში. Audi–
ის მიერ მონაცემთა დამუშავების სიდიდისა და სირთულის გამო, ამ 
კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში შეუძლებელია ინდივიდუალურად ჩამოთვალოთ 
პერსონალური მონაცემების თითოეული მიმღები, რის გამოც ზოგადად მითითებულია 
მხოლოდ მიმღებების კატეგორიები. 

1. ინფორმაციის დამმუშავებლები 

სერვისის პროვაიდერებმა, რომლებიც გამოიყენება და მოქმედებენ Audi-ის (ე.წ. 
ინფორმაციის დამმუშავებლები) სახელით, შეიძლება მიიღონ მონაცემები შემდეგი 
მიზნებისთვის. ჩვენ ვიყენებთ შემდეგი კატეგორიის ინფორმაციის დამმუშავებლებს 
კონკრეტული სერვისების უზრუნველსაყოფად, რომლებიც გვეხმარებიან ჩვენი 
საქმიანობისთვის დამახასიათებელი პროცესების განხორციელებაში. კერძოდ, ეს 
მოიცავს შემდეგი კატეგორიების ვალდებულებების შესრულებას:  

• VW ჯგუფის კომპანიები, რომელიც Audi-ის (VW AG) უზრუნველყოფსგარკვეული 
სერვისებით (მაგ. IT სერვისები), 

• დაარქივების სერვისების პროვაიდერები, 
• ჰოსტინგის სერვისის პროვაიდერები, 



 

 
INTERNAL 

• IT სერვისების პროვაიდერები და 

2. მესამე მხარეები 

ჩვენ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს გადავცემთ შემდეგ მიმღებებსა და მიმღებთა 
კატეგორიებს, რომლებიც თითოეული ჩართულნი არიან პროდუქტის შემუშავებაში და 
ტესტების შეფასებაში და რომლებიც მოქმედებენ როგორც კონტროლიორები 
მონაცემთა დაცვის მოქმედი კანონის შესაბამისად: 

• Audi ჯგუფში შემავალი კომპანიები,  
• VW ჯგუფში  შემავალი კომპანიები, 
• დეველოპმენტის პარტნიორები, 
• უნივერსიტეტები, 
• მათი პასუხისმგებლობის არეალში მყოფი ორგანოები (მაგ. საგადასახადო 

სამსახური, პოლიცია, პროკურატურა) და  
• სასამართლოები. 

ჩვენ სიამოვნებით მოგაწვდით დამატებით ინფორმაციას ინდივიდუალურ ტესტ 
დრაივთან დაკავშირებული  ადრესატების შესახებ. თხოვნებისთვის გამოიყენოთ 
ქვემოთ მოყვანილი საკონტაქტო ინფორმაცია 

3. ხდება თუ არა მონაცემების მესამე ქვეყნისთვის გადაცემა? 

ზოგიერთ შემთხვევაში, პერსონალური მონაცემების გადაცემა შეიძლება მოხდეს 
ევროკავშირის ან ევროპის ეკონომიკური ზონის ფარგლებს გარეთ (ე.წ. მესამე ქვეყანა). 
თუ მიმღები მდებარეობს მესამე ქვეყანაში, მონაცემები შეიძლება გადაეცეს ისეთ 
ქვეყანას, სადაც შეიძლება არ არსებობდეს მონაცემთა დაცვის სათანადო დონე, ანუ 
ევროკავშირთან დაახლოებული უსაფრთხოების დონე. 

მესამე ქვეყნებისთვის მონაცემთა გადასაცემად, სადაც არ არის მონაცემთა დაცვის 
სათანადო დონე, ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ მონაცემების გამჟღავნებამდე, ადრესატს 
ჰქონდეს ან მონაცემთა დაცვის სათანადო დონე (მაგ. ევროკავშირის კომისიის 
შესაბამისი გადაწყვეტილება ან ევროკავშირის ე.წ. ევროკავშირის სტანდარტული 
სახელშეკრულებო დებულებების შეთანხმება მიმღებთან), ან ჩვენ მივიღეთ თქვენი 
გასაგებად გამოხატული თანხმობა. 

თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ჩვენგან კონკრეტული მოქმედი ან შეთანხმებული წესების 
ასლი, მონაცემთა დაცვის შესაბამისი დონის უზრუნველსაყოფად. ამ მიზნით 
გამოიყენეთამ კონფიდენციალურობის დებულების ბ ნაწილში მოცემული  
საკონტაქტო ინფორმაცია. 

მესამე ქვეყნებისთვის მონაცემთა გადაცემის დეტალური ინფორმაცია, საჭიროების 
შემთხვევაში, მოცემულია ამ ნაწილში ან შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე. 

https://gdpr.audi.com/ 

VII. რამდენი ხანი შეინახება ჩემი მონაცემები? 

სატესტო ავტომობილის გამოყენების დროს შეგროვებული მონაცემები ინახება იმდენ ხანს, 
რაც ტესტირების და საცდელი მიზნებისათვისაა საჭირო.  

ამ მიზნების აღსრულების შემდეგ, მონაცემები წაიშლება. ზოგიერთ შემთხვევაში, 
შესაძლოა საჭირო გახდეს მონაცემთა შენახვა ამ პერიოდის შემდეგ ხარისხის 
უზრუნველყოფის მიზნით, მათ შორის გრძელვადიანი დაკვირვებისა და დახვეწისათვის 

https://gdpr.audi.com/
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(პროდუქტის დოკუმენტაცია და ჩანაწერების შენახვის მიზანი). გარდა ამისა, მონაცემების 
შეინახება, თუ Audi სამართლებრივად ვალდებულია დააარქივოს იგი, თუ შემდგომი 
დამუშავება ემსახურება იურიდიული პრეტენზიის მტკიცებას, გამოყენებას ან დაცვას ან 
თუ ეს აუცილებელია სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისთვის. 

*** 
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