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Privatumo politika – produkto kūrimas ir bandymai (transporto priemonės aplinka) 
 

A. Privatumo politikos taikymo apimtis 

Šioje Privatumo politikoje pateikiame informaciją apie tai, kaip jūsų asmens duomenis tvarko „AUDI 
AG“, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Vokietija (toliau – „Mes“, „Mus“, „Mūsų“ 
arba „Audi“), kiek tai susiję su bandomosios transporto priemonės naudojimu (toliau – Bandomieji 
važiavimai) viešuosiuose keliuose. „Audi“ naudoja taip vadinamąsias bandomąsias transporto 
priemones kurdama, išbandydama produktą ir užtikrindama jo saugumą. Šiose transporto priemonėse 
yra įrengti davikliai ir matavimo prietaisai, taip pat vaizdu paremtos matavimo technologijos, jų kėbulai 
pažymėti atitinkamai. 

Bandomieji važiavimai apima vairavimą transporto priemonės kūrimo procese, taip pat vykdant 
saugumo bandymus, vairavimo patirties vertinimą, būsenos vertinimą ir galutinius važiavimus 
patvirtinimui gauti. Šie Bandomieji važiavimai, be kita ko, bus atliekami ir viešose vietose. 

Bendrąją informaciją apie tai, kaip „Audi“ tvarko asmens duomenis, galima rasti Mūsų tinklalapyje 
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.ht
ml&data-innerlayer=true.  

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio 
tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra 
asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, 
kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto 
identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, 
ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. 

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su 
asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai 
rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgavimas, 
susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais 
naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba 
sunaikinimas. 

B. Bendroji informacija 

I. Kas valdo duomenų tvarkymo procesą? 

Duomenų valdytojas,  kuris valdo duomenų tvarkymo procesą pagal BDAR 4 straipsnio 7 dalį, kaip 
aprašyta toliau esančioje C dalyje, yra „AUDI AG“, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland 
/ Vokietija. 

II. Į ką galiu kreiptis? 

Jei norite pasinaudoti savo duomenų apsaugos teisėmis, galite kreiptis kaip nurodyta   

https://gdpr.audi.com/ 

Šiame puslapyje pateikiama išsami informacija, kaip galite pasinaudoti savo duomenų apsaugos 
teisėmis. Taip pat galite kreiptis į Mus paštu šiuo adresu: 

„AUDI AG“, DSGVO-Betroffenenrechte, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / 
Vokietija. 

III. Mūsų duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys 

Jei turite klausimų dėl duomenų apsaugos, galite kreiptis ir į Mūsų bendrovės duomenų apsaugos 
pareigūną: 

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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„AUDI AG“, Datenschutzbeauftragter, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Vokietija 

El. paštas: datenschutz@audi.de 

IV. Kokios mano teisės? 

Atsižvelgiant į jūsų, kaip duomenų subjekto, jurisdikciją, galite turėti šias duomenų apsaugos teises: 

1. Teisė susipažinti su duomenimis 

Turite teisę gauti informaciją apie duomenis, kuriuos „Audi“ saugo apie jus, apie „Audi“ vykdomo 
duomenų tvarkymo ir duomenų perdavimo apimtį, taip pat gauti apie jus turimų asmens 
duomenų kopiją.  

2. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis  

Turite teisę reikalauti be nepagrįsto delsimo ištaisyti netikslius su jumis susijusius asmens 
duomenis, taip pat papildyti neišsamius „Audi“ apie jus turimus asmens duomenis. 

3. Teisė reikalauti ištrinti duomenis 

Turite teisę reikalauti, kad „Audi“ be nepagrįsto delsimo ištrintų apie jus turimus asmens 
duomenis, jei tenkinami įstatymuose numatyti reikalavimai. 

Tai ypač gali būti taikytina tuo atveju, jei: 

• jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami; 
• vienintelis teisinis duomenų tvarkymo pagrindas buvo jūsų sutikimas ir jūs jį atšaukėte; 
• remdamiesi teisiniu interesų pusiausvyros pagrindu jūs nesutikote su duomenų tvarkymu dėl 

su jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių ir Mes negalime įrodyti, kad yra viršesnių teisėtų 
priežasčių tvarkyti duomenis; 

• jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; arba 
• jūsų asmens duomenys turi būti ištrinti vykdant nustatytą teisinę prievolę. 

Jei Mes perdavėme jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims, Mes juos informuosime apie 
reikalavimą ištrinti, kaip to reikalauja įstatymas. 

Atkreipiame dėmesį, kad jūsų teisei reikalauti ištrinti duomenis taikomi tam tikri apribojimai. 
Pavyzdžiui, negali būti reikalaujama ir Mums neleidžiama ištrinti duomenų, kuriuos Mes vis dar 
privalome saugoti pagal įstatymuose numatytus tokių duomenų saugojimo laikotarpius. Taip pat 
negalite reikalauti, kad ištrintume duomenis, kurių Mums reikia siekiant pareikšti, vykdyti arba 
apginti teisinius reikalavimus. 

4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą 

Turite teisę reikalauti, kad tam tikromis sąlygomis duomenų tvarkymas būtų apribotas (t. y. kad 
saugomi asmens duomenys būtų pažymėti, siekiant apriboti būsimą jų tvarkymą).  Taikomi 
reikalavimai:   

• ginčijamas jūsų asmens duomenų tikslumas ir „Audi“ turi patikrinti jų tikslumą; 
• asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, bet jūs nesutinkate, kad jūsų asmens duomenys 

būtų ištrinti, vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;  
• „Audi“ nebereikia jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jums jų reikia, kad 

galėtumėte pareikšti, vykdyti arba apginti savo teisinius reikalavimus; 
• jūs paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar „Audi“ teisėtos priežastys yra 

viršesnės už jūsų priežastis. 

Kai duomenų tvarkymas yra apribotas, tokie duomenys bus pažymėti atitinkamai ir, išskyrus jų 

mailto:datenschutz@audi.de
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saugojimą, bus tvarkomi tik gavus jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti 
teisinius reikalavimus arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus 
Sąjungos arba valstybės narės viešojo intereso priežasčių. 

5. Teisė į duomenų perkeliamumą 

Kiek Mes automatiškai tvarkome Mums pateiktus jūsų asmens duomenis remdamiesi jūsų 
sutikimu arba su jumis sudaryta sutartimi (įskaitant jūsų darbo sutartį), turite teisę gauti 
duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir turite teisę 
persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o „Audi“ turi nesudaryti tam kliūčių. Taip pat 
turite teisę reikalauti, kad „Audi“ asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų 
valdytojui, kai tai techniškai įmanoma, su sąlyga, kad tai nedaro neigiamo poveikio kitų teisėms ir 
laisvėms. 

6. Teisė nesutikti 

Jei Mes tvarkome jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi teisėtais interesais arba dėl viešojo 
intereso, turite teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu dėl su jūsų konkrečia situacija 
susijusių priežasčių. Be to, turite neribotą teisę nesutikti, jei Mes tvarkome jūsų duomenis Mūsų 
tiesioginės rinkodaros tikslais. Žr. Mūsų atskirą pastabą dalyje „Informacija apie jūsų teisę 
nesutikti“. 

Tam tikrais atvejais Mes taip pat suteikiame jums, papildant privatumo nustatymus, papildomą 
neribotą teisę nesutikti siekiant interesų pusiausvyros. Mes informuosime jus apie tai, kiek tai bus 
susiję su konkrečia funkcija arba Paslauga. 

7. Teisė atšaukti sutikimą  

Jei davėte sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis, galite jį bet kada atšaukti. Atkreipiame 
dėmesį, kad atšaukus sutikimą, jis įsigalios tik po atšaukimo. Jis neturi įtakos duomenų tvarkymui 
prieš sutikimo atšaukimą. 

8. Teisė pateikti skundą 

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai, jei manote, kad 
jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai. Teisė pateikti skundą neapriboja galimybių imtis kitų 
administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių. Už „Audi“ atsakingos duomenų apsaugos 
priežiūros institucijos adresas:  

[…] 

9. Informacija apie jūsų teisę nesutikti  
a. Teisė nesutikti dėl su jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių 

Turite teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu dėl su jūsų konkrečiu atveju 
susijusių priežasčių. Tam būtina, kad duomenys būtų tvarkomi dėl viešojo intereso priežasčių 
arba siekiant interesų pusiausvyros. Tai taip pat taikoma bet kokiam profiliavimui. Kiek Mes 
tvarkome jūsų asmens duomenis siekdami interesų pusiausvyros, Mes paprastai darome 
prielaidą, kad galima įrodyti esant įtikinamas teisėtas priežastis, bet Mes, žinoma, 
nagrinėjame kiekvieną atskirą atvejį. Jums nesutinkant, jūsų asmens duomenų daugiau 
netvarkysime. 

Nebent  

• galime įrodyti esant įtikinamas teisėtas priežastis tvarkyti tokius duomenis, kurios yra 
viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba 
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• jūsų asmens duomenys naudojami siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius 
reikalavimus. 

b. Nesutikimas su jūsų duomenų tvarkymu Mūsų tiesioginės rinkodaros tikslais 

Kai Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, turite teisę bet 
kuriuo metu nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros 
tikslais; tai taikoma ir profiliavimui, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Jei jūs 
nesutinkate su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, Mes jūsų asmens 
duomenų tokiais tikslais nebetvarkysime.  

c. Nesutikimas su jūsų duomenų tvarkymu produkto tobulinimo ir bendrosios klientų 
analizės tikslu 

Siekdami interesų pusiausvyros, Mes jums suteikiame atskirą teisę nesutikti su jūsų asmens 
duomenų tvarkymu produkto tobulinimo ir bendrosios klientų analizės tikslu.  

Jei nesutinkate su duomenų tvarkymu produkto tobulinimo ir bendrosios analizės tikslu, Mes 
jūsų asmens duomenų tokiais tikslais nebetvarkysime. Tai neturi įtakos grynai statistiniam 
apibendrintų arba dėl kitų priežasčių anonimiškų duomenų vertinimui.  

d. Pasinaudojimas teise nesutikti 

Teise nesutikti gali būti pasinaudojama bet kokia forma, pageidautina kreipiantis 
pasinaudojant B dalies II skirsnyje nurodytais kontaktiniais duomenimis. 

Atkreipiame dėmesį, kad bandomųjų transporto priemonių vaizdo kameromis įrašyti tikri 
viešojo kelių transporto eismo vaizdai bus naudojami tik siekiant užfiksuoti transporto 
priemonės aplinką, kad būtų nustatytos kliūtys ir kiti kelio naudotojai, ir būtų veiksmingai 
išvengta avarijų. Tai būtina siekiant sudaryti sąlygas (pusiau) autonominiam vairavimui. 
Bandomųjų transporto priemonių įrašai bus naudojami siekiant sukurti rinkai parengtas 
transporto priemonių funkcijas. „Audi“ negali ir nesiekia identifikuoti jokių įrašuose 
užfiksuotų asmenų arba transporto priemonių. Jei tai iš viso taikytina, tokiu atveju „Audi“ 
neprivalo užtikrinti minėtų teisių susipažinti su duomenimis, reikalauti juos ištaisyti, 
ištrinti, apriboti jų tvarkymą, teisės į duomenų perkeliamumą ir teisės nesutikti. Jei 
identifikacija neįmanoma, pateiksime jums tai patvirtinančius įrodymus. Tokiu atveju 
galite pateikti „Audi“ papildomą informaciją, kuri leis Mums jus identifikuoti (pvz., išsamią 
informaciją apie jūsų išvaizdą ir aprangą įrašo darymo metu, vietą, laiką ir datą, kai 
turėjote kontaktą su bandomąja transporto priemone, bandomosios transporto 
priemonės valstybinį numerį arba bent jau tipą ir spalvą). Jei mums pavyks identifikuoti 
jus pagal tokią papildomą informaciją, mes, žinoma, užtikrinsime jūsų teises vykdydami 
Mums BDAR numatytas prievoles. 

V. Kokius duomenis tvarkome, kokiu tikslu ir kokiu teisiniu pagrindu? 

Kuriant produktą, bandomojoje transporto priemonėje gali būti sumontuota daug daviklių ir 
matavimo prietaisų, renkančių duomenis apie bandomosios transporto priemonės būklę ir vairavimo 
veiksmus. Tarp šių duomenų gali būti ir jūsų asmens duomenys. Tokie asmens duomenys apima: 

• transporto priemonės aplinkos vaizdus (iki 360°) ir  
• valstybinius numerius. 

 
(„duomenys“) 
 

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis siekdami Mūsų teisėtų interesų vien tik produktų kūrimo, 
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bandymo ir testavimo tikslais, taikant kokybės užtikrinimo priemones (būtinus saugos bandymus). 
Juos naudoti kitaip nėra leidžiama. 

„Audi“ turi teisėtą interesą kurti ir užtikrinti saugaus vairavimo funkcijas, tokias kaip pagalbos 
vairuotojui sistemos ir didele dalimi arba visiškai automatinis vairavimas. Be to, siekiame tobulinti 
produktus, transporto priemones ir kelių eismo saugą ir mažinti avarijų keliuose skaičių. 

VI. Kas gauna mano duomenis? 

„Audi“ perduoda jūsų duomenis tik tiems subjektams, kuriems jų reikia, kad būtų įvykdytos Mūsų 
sutartinės ir įstatymuose numatytos prievolės ir būtų apsaugoti Mūsų teisėti interesai (pvz., kuriant 
produktą techninio kūrimo skyriuje). Mūsų paslaugų teikėjai (taip vadinami duomenų tvarkytojai), 
kuriuos pasitelkiame ir kurių paslaugomis naudojamės, taip pat gali gauti duomenis šiais tikslais. Mes 
paprastai perduodame jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims tik jei tai būtina vykdant sutartį, 
jei Mes turime teisėtą interesą perduoti arba trečiasis asmuo turi teisėtą interesą gauti duomenis, arba 
jūs davėte savo sutikimą. Be to, duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims (įskaitant įvairias 
tyrimų arba saugumo institucijas), kiek Mes privalėtume juos pateikti pagal įstatymus arba privalomus 
reguliavimo institucijų nurodymus, arba teismo sprendimus. Informacija apie duomenų tvarkytojų, 
kurių paslaugomis naudojamės, ir kitų gavėjų, kurie gauna asmens duomenis, kategorijas pateikta 
kitoje dalyje. Dėl „Audi“ tvarkomų duomenų dydžio ir sudėtingumo, šioje Privatumo politikoje 
neįmanoma atskirai išvardyti visų jūsų asmens duomenų gavėjų, todėl paprastai nurodomos tik gavėjų 
kategorijos. 

1. Duomenų tvarkytojai 

Paslaugų teikėjai, kurių paslaugomis naudojamasi ir kurie veikia „Audi“ vardu (taip vadinamieji 
duomenų tvarkytojai) gali gauti duomenis toliau nurodytais tikslais. Mes pasitelkiame toliau 
nurodytų kategorijų duomenų tvarkytojus, kurie padeda Mums vykdant verslo procesus, 
konkrečioms paslaugoms teikti. Tarp jų yra tokių kategorijų įmonės:  

• „VW“ grupės įmonės, kurios teikia paslaugas (pvz., IT paslaugas) „Audi“ („VW AG“), 
• archyvavimo paslaugų teikėjai, 
• prieglobos paslaugų teikėjai, 
• IT paslaugų teikėjai. 

2. Tretieji asmenys 

Mes perduodame jūsų asmens duomenis toliau nurodytiems gavėjams arba toliau nurodytų 
kategorijų gavėjams, kurių kiekvienas dalyvauja kuriant produktus ir vertinant bandymus ir kurie 
veikia kaip duomenų valdytojai pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus: 

• „Audi“ grupės įmonėms,  
• „VW“ grupės įmonėms, 
• produktų kūrimo partneriams, 
• universitetams, 
• atsakingoms institucijoms (pvz., mokesčių inspekcijai, policijai, prokuratūrai) ir   
• teismams. 

Esame pasirengę pateikti jums išsamesnę informaciją apie su atskirais Bandomaisiais važiavimais 
susijusios informacijos gavėjus. Teikdami prašymus dėl tokios informacijos kreipkitės toliau 
nurodytais kontaktais. 

3. Ar duomenys perduodami į trečiąsias šalis? 

Tam tikrais atvejais asmens duomenys gali būti perduodami į šalį, esančią už Europos Sąjungos 
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arba Europos ekonominės erdvės ribų (į taip vadinamą trečiąją šalį). Jei gavėjas yra trečiojoje 
šalyje, duomenys gali būti perduodami į šalį, kurioje gali nebūti tinkamo duomenų apsaugos lygio, 
t. y. prilygstančio ES taikomam lygiui. 

Kai duomenys perduodami į trečiąsias šalis, kuriose nėra tinkamo duomenų apsaugos lygio, prieš 
perduodami duomenis Mes užtikriname, kad duomenų gavėjas turėtų tinkamo lygio duomenų 
apsaugą (pvz., ES Komisijos priimtą sprendimą dėl tinkamumo arba su duomenų gavėju būtų 
sudarytas susitarimas, į kurį įtrauktos taip vadinamosios ES standartinės sutarčių sąlygos), arba 
Mes gauname aiškų jūsų sutikimą tokiam duomenų perdavimui. 

Galite paprašyti Mūsų pateikti konkrečių taikytinų arba sutartų taisyklių, kuriomis siekiama 
užtikrinti tinkamo lygio duomenų apsaugą, kopiją. Šiuo tikslu naudokite šios Privatumo politikos 
B dalyje pateiktą kontaktinę informaciją. 

Informacija apie duomenų perdavimą trečiosioms šalims, kur tai taikytina, pateikiama šioje dalyje 
arba ją galima rasti pasinaudojus šia nuoroda. 

https://gdpr.audi.com/ 

VII. Kiek laiko bus saugomi mano duomenys? 

Duomenys, surinkti naudojantis bandomąja transporto priemone, bus saugomi tiek, kiek reikia 
bandymo ir testavimo tikslais.  

Pasiekus šiuos tikslus, jūsų duomenys bus ištrinti. Tam tikrais atvejais gali reikėti saugoti duomenis ir 
pasibaigus šiam laikotarpiui kokybės užtikrinimo priemonių taikymo tikslu, įskaitant ilgalaikių 
stebėjimų ir produktų kūrimo tikslais (produktų dokumentacijos ir įrašų saugojimo tikslais). Be to, 
duomenys bus saugomi, jei „Audi“ turės teisės aktuose numatytą prievolę juos archyvuoti, jei tolesnis 
duomenų tvarkymas reikalingas siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus arba jei 
to reikia mokslinių tyrimų tikslais. 

*** 

https://gdpr.audi.com/
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