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Πολιτική Απορρήτου- Ανάπτυξη και δοκιμή προϊόντων (Περιβάλλον Οχήματος) 
 

A. Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Απορρήτου 

Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, σας Πληροφορούμε όσον αφορά την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας εκ μέρους της AUDI Α.Ε., Auto-Union-Straße 1, 85057, 
Ίνγκολσταντ, Γερμανία, (εφεξής, κάθε αναφορά στο Ά πληθυντικό πρόσωπο ή «Audi») σε συνδυασμό 
με τη χρήση οχήματος δοκιμής («Δοκιμές Οδήγησης») σε δημόσιους δρόμους. Η Audi χρησιμοποιεί 
τα αποκαλούμενα ως δοκιμαστικά οχήματα για ανάπτυξη προϊόντων, δοκιμές και προφυλάξεις. Τα 
εν λόγω οχήματα είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες και συσκευές καταμέτρησης, καθώς και με 
τεχνολογία οπτικοακουστικής καταμέτρησης, και διαθέτουν την ανάλογη σήμανση στο αμάξωμα. 

Οι Δοκιμές Οδήγησης συμπεριλαμβάνουν οδήγηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης του 
οχήματος, καθώς και κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλείας, οδηγικής αξιολόγησης, αξιολόγηση 
κατάστασης και δοκιμών έγκρισης. Οι εν λόγω Δοκιμές Οδήγησης θα πραγματοποιηθούν σε 
δημόσιους χώρους μεταξύ άλλων. 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Audi 
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας 
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.ht
ml&data-innerlayer=true  

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα αναφέρονται σε κάθε πληροφορία που αφορά 
ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ως 
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο νοείται εκείνο του οποίου η ταυτότητα δύναται να εξακριβωθεί, 
άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, 
αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή 
περισσότερους παράγοντες οι οποίοι προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, 
διανοητική, οικονομική, πολιτισμική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιούνται, με ή χωρίς τη χρήση 
αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, 
η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η διαβούλευση, η χρήση, η γνωστοποίηση με διαβίβαση, 
η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η εναρμόνιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή 
ή η καταστροφή. 

B. Γενικές πληροφορίες 

I. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας; 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας όσον αφορά τις δραστηριότητες επεξεργασίας υπό την έννοια του 
Άρθρου 4(7) ΓΚΠΔ —ως περιγράφεται κάτωθεν στην ενότητα Γ— είναι η AUDI A.E., Auto-Union-Straße 
1, 85057, Ίνγκολσταντ, Γερμανία. 

II. Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω; 

Στην περίπτωση όπου θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας, 
παρακαλούμε όπως χρησιμοποιήσετε τις διαθέσιμες επιλογές επικοινωνίας στο 

https://gdpr.audi.com/ 

Στην εν λόγω ιστοσελίδα, θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο κατά το οποίο 
μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας. Μπορείτε επίσης να 
επικοινωνήσετε μαζί μας δια αλληλογραφίας, δια μέσω της παρακάτω διεύθυνσης: 

AUDI Α.Ε., DSGVO-Betroffenenrechte, Auto-Union-Straße 1, 85057, Ίνγκολσταντ, Γερμανία 

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/
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III. Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων μας 

Στην περίπτωση όπου ανησυχείτε όσον αφορά την προστασία δεδομένων, μπορείτε επίσης να 
επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας: 

AUDI Α.Ε., Datenschutzbeauftragter, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ίνγκολσταντ, Γερμανία 

E-Mail: datenschutz@audi.de 

IV. Ποια δικαιώματα διαθέτω; 

Ανάλογα με τη δικαιοδοσία στην οποία υπάγεστε ως υποκείμενο των δεδομένων, ενδέχεται να 
δικαιούστε τα παρακάτω δικαιώματα προστασίας δεδομένων: 

1. Πρόσβαση 

Έχετε το δικαίωμα απόκτησης πληροφοριών εν σχέσει με τα αποθηκευμένα δεδομένα στην Audi 
τα οποία σας αφορούν, και εν σχέσει με το πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων και 
τη διαβίβαση δεδομένων τα οποία διενεργούνται από την Audi, καθώς και το δικαίωμα 
απόκτησης αντίγραφου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σας αφορούν. 

2. Διόρθωση  

Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία σας αφορούν, δίχως αδικαιολόγητη καθυστέρηση, καθώς και τη 
συμπλήρωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σας αφορούν στην Audi. 

3. Διαγραφή 

Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία σας αφορούν και τα οποία είναι αποθηκευμένα στην Audi, δίχως αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, εφόσον πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις. 

Ενδέχεται να ισχύει κάτι τέτοιο συγκεκριμένα, εάν: 

• Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα εν σχέσει με τους 
σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. 

• Η αποκλειστική νομική βάση για την επεξεργασία τους ήταν η συγκατάθεση σας την οποία 
έχετε πλέον ανακαλέσει. 

• Έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία στηριζόμενοι στη νομική βάση εξισορρόπησης 
συμφερόντων βάσει της συγκεκριμένης κατάστασης σας, ενώ εμείς δεν βρισκόμαστε σε 
θέση να αποδείξουμε πως υφίσταται επιτακτική νομική βάση για την επεξεργασία. 

• Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία παρανόμως, ή 
• Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας πρέπει να διαγραφούν, με τη βάση 

συμμόρφωσης με νομική υποχρέωση. 

Στην περίπτωση όπου έχουμε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας σε τρίτα μέρη, θα τα 
ειδοποιήσουμε όσον αφορά τη διαγραφή, όπως προβλέπεται από τον νόμο. 

Παρακαλούμε να σημειωθεί πως το δικαίωμά σας στη διαγραφή υπόκειται σε περιορισμούς. Για 
παράδειγμα, δεν είμαστε υποχρεωμένοι ή δεν μας επιτρέπεται να διαγράψουμε δεδομένα τα 
οποία είμαστε ακόμη υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε, εξαιτίας περιόδων κανονιστικής 
διατήρησης. Παρομοίως, τυχόν δεδομένα τα οποία χρειαζόμαστε για τη θεμελίωση και άσκηση 
αξιώσεων ή την υπεράσπιση έναντι νομικών αξιώσεων εξαιρούνται του δικαιώματος σας στη 
διαγραφή. 

4. Περιορισμός επεξεργασίας 

Υπό ορισμένες συνθήκες, διαθέτετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε τον περιορισμό επεξεργασίας 

mailto:datenschutz@audi.de
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(λ.χ. την επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να 
περιορίσετε τη μελλοντική τους επεξεργασία). Οι απαιτήσεις έχουν ως εξής:   

• Η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας αμφισβητείται και η Audi θα 
πρέπει να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. 

• Η επεξεργασία είναι παράνομη, ωστόσο εσείς αντιτίθεστε στη διαγραφή των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και αντ' αυτού, ζητάτε τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.  

• Η Audi δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς 
επεξεργασίας, ωστόσο εσείς χρειάζεστε τα εν λόγω δεδομένα για τη θεμελίωση ή την 
άσκηση αξιώσεων ή την υπεράσπιση ενάντια σε νομικές αξιώσεις. 

• Έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία, ενώ εκκρεμεί η επιβεβαίωση όσον αφορά το εάν η 
νομική βάση της Audi υπερισχύει της δικής σας νομικής βάσης. 

Στην περίπτωση όπου η έχει περιοριστεί η επεξεργασία, τα εν λόγω δεδομένα θα επισημανθούν 
αναλόγως -με εξαίρεση την αποθήκευση τους- θα επεξεργαστούν μόνο κατόπιν της 
συγκατάθεσης σας ή προκειμένου της θεμελίωσης, ή της άσκησης αξιώσεων ή της υπεράσπισης 
ενάντια σε νομικές αξιώσεις, ή προκειμένου της προστασίας των δικαιωμάτων τρίτου φυσικού 
ή νομικού προσώπου, ή εξαιτίας λόγων δημοσίου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
Κράτους Μέλους. 

5. Φορητότητα δεδομένων 

Στον βαθμό όπου επεξεργαζόμαστε αυτομάτως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας τα 
οποία μας έχουν παρασχεθεί βάσει της συγκατάθεσης σας ή βάσει συμβολαίου το οποίο έχουμε 
συνάψει μαζί σας (συμπεριλαμβανομένου της σύμβασης εργασίας σας), διαθέτετε το δικαίωμα 
να λάβετε τα δεδομένα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχαναγνώσιμη μορφή, 
και να διαβιβάσετε τα εν λόγω δεδομένα σε διαφορετικό υπεύθυνο επεξεργασίας δίχως 
παρεμπόδιση εκ μέρους της Audi. Επίσης διαθέτετε το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σας απευθείας από την Audi σε διαφορετικό υπεύθυνο επεξεργασίας, 
όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και εφόσον δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες τρίτων. 

6. Εναντίωση 

Στην περίπτωση όπου επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας βάσει νόμιμων 
συμφερόντων ή δημοσίου συμφέροντος, θα έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας βάσει συνθηκών σχετιζόμενων με τη 
συγκεκριμένη περίπτωσή σας. Επιπροσθέτως, διαθέτετε το απεριόριστο δικαίωμα εναντίωσης 
στην περίπτωση όπου επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για λόγους άμεσης εμπορικής 
προώθησης. Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην ξεχωριστή επισημείωσή μας στην ενότητα 
«Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα εναντίωσης σας». 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, πέραν των ρυθμίσεων απορρήτου, σας παρέχουμε επίσης 
απεριόριστο δικαίωμα εναντίωσης εντός του πεδίου εφαρμογής της εξισορρόπησης 
συμφερόντων. Θα σας πληροφορήσουμε όσον αφορά την εν λόγω σύνδεση με την αντίστοιχη 
δυνατότητα ή Υπηρεσία. 

7. Ανάκληση συγκατάθεσης  

Στην περίπτωση όπου έχετε παράσχει τη συγκατάθεση σας στην επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σας, έχετε τη δυνατότητα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. 
Παρακαλούμε να σημειωθεί πως η ανάκληση θα ισχύει αποκλειστικά σε μελλοντική βάση. Τυχόν 
επεξεργασία η οποία έλαβε μέρος πριν από την ανάκληση δεν θα επηρεαστεί. 

8. Καταγγελία 
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Επίσης, στην περίπτωση όπου πιστεύετε πως η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σας είναι παράνομη, διαθέτετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας προς εποπτική 
αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας υφίσταται 
δίχως επιφύλαξη προς οποιαδήποτε άλλη διοικητική ή δικαστική προσφυγή. Η διεύθυνση του 
υπευθύνου της εποπτικής αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων της Audi είναι:  

[…] 

9. Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα εναντίωσης σας  
a. Δικαίωμα εναντίωσης βάσει συγκεκριμένων περιστάσεών σας 

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σας βάσει συγκεκριμένων περιστάσεών σας. Το προαπαιτούμενο της εν λόγω 
περίπτωσης είναι πως η επεξεργασία δεδομένων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί καθ' 
υποστήριξη του δημόσιου συμφέροντος ή με βάση την εξισορρόπηση συμφερόντων. Το 
ίδιο ισχύει επίσης σε περιπτώσεις κατάρτισης προφίλ. Όσον αφορά το γεγονός ότι 
βασίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας στην 
εξισορρόπηση συμφερόντων, γενικώς θεωρούμε πως δύνανται να καταδειχθούν 
επιτακτικές νομικές βάσεις, ωστόσο θα εξετάσουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά.Στην 
περίπτωση εναντίωσης, δεν θα επεξεργαστούμε περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σας. 

Εκτός και εάν:  

• μπορούμε να καταδείξουμε την ύπαρξη επιτακτικής νομικής βάσης για την 
επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, η οποία βάση υπερισχύει των συμφερόντων, 
δικαιωμάτων και ελευθεριών σας, ή 

• Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας χρησιμοποιηθούν για τη θεμελίωση, ή 
την άσκηση αξιώσεων ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 

b. Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων σας όσον αφορά σκοπούς άμεσης 
εμπορικής προώθησής μας 

Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για 
λόγους άμεσης εμπορικής προώθησης, έχετε το δικαίωμα εναντίωσης ανά πάσα στιγμή 
στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τους εν 
λόγω σκοπούς εμπορικής προώθησης, το οποίο ισχύει επίσης όσον αφορά την κατάρτιση 
προφίλ, στον βαθμό όπου αυτό σχετίζεται με την προαναφερθείσα άμεση εμπορική 
προώθηση. Στην περίπτωση όπου εναντιωθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσης 
εμπορικής προώθησης, δεν θα επεξεργαστούμε περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σας για τους εν λόγω σκοπούς.  

c. Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων σας για την ανάπτυξη προϊόντος και τη 
γενικευμένη ανάλυση πελατών 

Στην προσπάθεια εξισορρόπησης συμφερόντων, σας παρέχουμε ένα ξεχωριστό δικαίωμα 
εναντίωσης αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας 
για τη βελτίωση προϊόντων και τη γενικευμένη ανάλυση πελατών.  

Στην περίπτωση εναντίωσής σας στην επεξεργασία για σκοπούς βελτίωσης προϊόντος ή και 
τη γενικευμένη ανάλυση πελατών, δεν θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σας περαιτέρω για τους εν λόγω σκοπούς. Οι αυστηρά στατιστικές αξιολογήσεις 
συγκεντρωτικών ή ειδάλλως ανώνυμων δεδομένων παραμένουν ανεπηρέαστες από αυτό.  

d. Άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης 
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Η εναντίωση δύναται να ασκηθεί υπό οποιαδήποτε μορφή και κατά προτίμηση θα πρέπει 
να απευθυνθεί στα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία αναγράφονται στην ενότητα Β. ΙΙ. 

Σημειώστε πως οι πραγματικές εικόνες δημόσιας οδικής κυκλοφορίας οι οποίες 
καταγράφονται από τις κάμερες των οχημάτων δοκιμής θα χρησιμοποιηθούν 
αποκλειστικά για τον σκοπό καταγραφής του περιβάλλοντος του οχήματος, ούτως ώστε 
να ανιχνεύονται εμπόδια και άλλοι χρήστες του οδικού δικτύου, καθώς και προκειμένου 
να αποφευχθούν αποτελεσματικά τυχόν ατυχήματα. Αυτό είναι απαραίτητο 
προκειμένου να επιτραπεί η (ημι-) αυτόνομη οδήγηση. Οι καταγραφές των οχημάτων 
δοκιμής θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αναπτυχθούν λειτουργίες οχήματος στο 
επίπεδο εμπορικής ετοιμότητας. Η Audi δεν δύναται και δεν αποσκοπεί στην 
ταυτοποίηση οποιονδήποτε καταγεγραμμένων ατόμων ή οχημάτων.Στον βαθμό που 
ισχύει κατά περίπτωση, η Audi δεν υποχρεούται να συμμορφώνεται με τα 
προαναφερθέντα δικαιώματα πληροφοριών, διορθώσεων, διαγραφών, περιορισμών 
επεξεργασίας, φορητότητας δεδομένων και εναντίωσης. Στην περίπτωση όπου η 
ταυτοποίηση δεν είναι εφικτή, θα σας παρέχουμε αποδεικτικά στοιχεία. Στην περίπτωση 
αυτή, μπορείτε να παρέχετε στην Audi επιπλέον πληροφορίες οι οποίες θα μας 
επιτρέψουν να σας ταυτοποιήσουμε (λ.χ. στοιχεία όσον αφορά την εμφάνιση σας και τον 
ρουχισμό σας κατά τη χρονική στιγμή της καταγραφής, τον τόπο, τη χρονική στιγμή και 
την ημερομηνία της επαφής με το όχημα δοκιμής, τον αριθμό κυκλοφορίας ή 
τουλάχιστον τον τύπο και το χρώμα του οχήματος δοκιμής). Εάν επιτύχουμε την 
ταυτοποίησή σας χρησιμοποιώντας τις εν λόγω επιπρόσθετες πληροφορίες, προφανώς 
και θα συμμορφωθούμε με τα δικαιώματά σας εντός του πεδίου εφαρμογής των 
υποχρεώσεών μας υπό τον ΓΚΠΔ. 

V. Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς και ποιες νομικές βάσεις ισχύουν; 

Για τους σκοπούς ανάπτυξης προϊόντων, δύνανται να εγκατασταθούν στο όχημα δοκιμής 
πολυάριθμοι αισθητήρες και συσκευές μέτρησης, που συλλέγουν δεδομένα όσον αφορά την 
κατάσταση και την οδηγική συμπεριφορά του οχήματος δοκιμής. Τα εν λόγω δεδομένα ενδέχεται να 
συμπεριλαμβάνουν τα προσωπικά στοιχεία σας. Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
συμπεριλαμβάνουν: 

• εικόνες του περιβάλλοντα χώρου γύρω από το όχημα (έως και 360°) και 
• πινακίδες κυκλοφορίας. 

 
(εφεξής «δεδομένα») 
 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας βάσει των έννομων συμφερόντων μας αποκλειστικά 
για λόγους ανάπτυξης, δοκιμής και πειραματισμού, καθώς και για τη λήψη μέτρων διασφάλισης 
ποιότητας (απαραίτητες δοκιμές ασφαλείας). Απαγορεύεται η οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση. 

Η ανάπτυξη και η διασφάλιση λειτουργιών οδήγησης σχετιζόμενων με την ασφάλεια, όπως 
συστήματα υποβοήθησης οδηγού καθώς και η υψηλού επιπέδου ή και η πλήρως αυτοματοποιημένη 
οδήγηση, αντιπροσωπεύουν έννομα συμφέροντα της Audi. Επιπροσθέτως, αποσκοπείται η βελτίωση 
της ασφάλειας του προϊόντος και του οχήματος καθώς και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η 
μείωση τροχαίων ατυχημάτων. 

VI. Ποιος λαμβάνει τα δεδομένα μου; 

Εντός της Audi, οι οντότητες οι οποίες λαμβάνουν τα δεδομένα σας είναι εκείνες που πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις συμβατικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας, καθώς και να διασφαλίζουν 
τα έννομα συμφέροντα μας (λ.χ. διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος του τμήματος τεχνικής 
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ανάπτυξης). Οι πάροχοι υπηρεσιών μας (ονομαζόμενοι ως εκτελούντες την επεξεργασία) τους 
οποίους χρησιμοποιούμε και με τους οποίους συναλλασσόμαστε ενδέχεται να λάβουν και εκείνοι 
δεδομένα όσον αφορά τους εν λόγω σκοπούς.Σε γενικά πλαίσια θα κοινοποιούμε τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σας με τρίτα μέρη μόνο στην περίπτωση όπου αυτό καταστεί απαραίτητο 
για την εκτέλεση της σύμβασης, εάν έχουμε είτε εμείς ή το τρίτο μέρος έννομο συμφέρον επί της 
αποκάλυψης, ή στην περίπτωση όπου έχετε παράσχει τη συγκατάθεση σας.Επιπροσθέτως, ενδέχεται 
να πραγματοποιηθεί κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένου 
ανακριτικών αρχών ή αρχών ασφαλείας) στον βαθμό όπου αυτό μας επιβληθεί δια νόμου ή εκ 
μέρους εκτελεστών κανονιστικών ή δικαστικών εντολών. Η παρακάτω ενότητα συμπεριλαμβάνει 
λεπτομέρειες όσον αφορά τις κατηγορίες των εκτελούντων την επεξεργασία τους οποίους 
χρησιμοποιούμε, καθώς και τους άλλους παραλήπτες οι οποίοι λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα. Εξαιτίας του μεγέθους και της περιπλοκότητας της επεξεργασίας δεδομένων εκ μέρους 
της Audi, δεν είναι εφικτή η απαρίθμηση του συνόλου των παραληπτών των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σας μεμονωμένα εντός της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, και αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο προσδιορίζονται παρά μόνο οι κατηγορίες των παραληπτών. 

1. Εκτελούντες την επεξεργασία 

Οι πάροχοι υπηρεσιών οι οποίοι χρησιμοποιούνται και οι οποίοι ενεργούν εκ μέρους της Audi 
(ονομαζόμενοι ως εκτελούντες την επεξεργασία) ενδέχεται να λαμβάνουν δεδομένα για τους 
παρακάτω σκοπούς. Χρησιμοποιούμε εκτελούντες την επεξεργασία των παρακάτω κατηγοριών 
για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, οι οποίοι μας υποστηρίζουν στην εκτέλεση των 
επιχειρηματικών διαδικασιών μας. Συγκεκριμένα, αυτό συμπεριλαμβάνει ανάληψη 
υποχρεώσεων στις παρακάτω κατηγορίες:  

• Εταιρείες εντός του Ομίλου VW, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες (λ.χ. υπηρεσίες 
πληροφορικής) εκ μέρους της Audi (VW A.E.) 

• Πάροχους υπηρεσιών αρχειοθέτησης 
• Πάροχους υπηρεσιών φιλοξενίας 
• Πάροχους υπηρεσιών πληροφορικής 

2. Τρίτα μέρη 

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στους παρακάτω παραλήπτες ή στις 
παρακάτω κατηγορίες παραληπτών που συμμετάσχουν στην ανάπτυξη προϊόντων και την 
αξιολόγηση δοκιμών, και που ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων: 

• Εταιρείες εντός του ομίλου Audi 
• Εταιρείες εντός του ομίλου VW 
• Συνέταιροι του τομέα ανάπτυξης 
• Πανεπιστήμια 
• Αρχές εντός του πλαισίου ευθύνης τους (λ.χ. φορολογικές αρχές, αστυνομία, γραφεία 

εισαγγελίας) 
• Δικαστήρια 

Ευχαρίστως να σας παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τους παραλήπτες εν 
σχέσει με μεμονωμένες δοκιμές οδήγησης. Παρακαλούμε όπως χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω 
στοιχεία επικοινωνίας για αιτήματα 

3. Διαβιβάζονται δεδομένα προς τρίτες χώρες; 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να διαβιβαστούν προς 
χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός της Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
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(αποκαλούμενες ως τρίτες χώρες). Στην περίπτωση όπου ο παραλήπτης βρίσκεται σε τρίτη χώρα, 
τα δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε χώρα στην οποία ενδεχομένως να μην υφίσταται 
επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, δηλαδή επίπεδο συγκρίσιμο με αυτό της Ε.Ε. 

Όσον αφορά διαβιβάσεις δεδομένων προς τρίτες χώρες όπου δεν υφίσταται επαρκές επίπεδο 
προστασίας δεδομένων, διασφαλίζουμε ότι πριν από την κοινολόγηση, ο παραλήπτης διαθέτει 
είτε επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων (λ.χ. απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συμφωνητικό των λεγόμενων Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον παραλήπτη), ή πως έχουμε εξασφαλίσει την ρητή συγκατάθεση σας. 

Μπορείτε να αποκτήσετε αντίγραφο των συγκεκριμένων εφαρμοστέων ή συμφωνηθέντων 
κανόνων από εμάς, προκειμένου να διασφαλιστεί το επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. 
Παρακαλούμε όπως χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας της ενότητας Β. της παρούσας 
Πολιτικής Απορρήτου για τον σκοπό αυτό. 

Λεπτομέρειες διαβίβασης δεδομένων προς τρίτες χώρες, κατά περίπτωση, παρέχονται στην 
παρούσα ενότητα ή δύνανται να ανευρεθούν δια μέσω του παρακάτω συνδέσμου. 

https://gdpr.audi.com/ 

VII. Για πόσο χρονικό διάστημα θα αποθηκευτούν τα δεδομένα μου; 

Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια χρήσης του οχήματος δοκιμής θα 
αποθηκευτούν για όσο χρονικό διάστημα καταστεί απαραίτητο για σκοπούς δοκιμών και 
πειραματισμών.  

Κατόπιν της εκπλήρωσης των εν λόγω σκοπών τα δεδομένα σας θα διαγραφούν. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ενδέχεται να καταστεί αναγκαία η διατήρηση των δεδομένων πέραν της εν λόγω 
χρονικής περιόδου για λόγους διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένου για σκοπούς 
μακροχρόνιων παρατηρήσεων και ανάπτυξης (σκοποί σχετιζόμενοι με τεκμηρίωση προϊόντων και 
τήρηση αρχείων). Επιπροσθέτως, τα δεδομένα θα διατηρηθούν στην περίπτωση όπου η Audi 
καταστεί νομικά υποχρεωμένη να τα αρχειοθετήσει, εφόσον η περαιτέρω επεξεργασία εξυπηρετεί 
τη διεκδίκηση ή την άσκηση αξιώσεων ή την υπεράσπιση έναντι νομικών αξιώσεων, ή στην 
περίπτωση όπου καταστεί απαραίτητο προκειμένου να υλοποιηθούν σκοποί επιστημονικής έρευνας. 

*** 
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