
Zásady ochrany osobných údajov - Vývoj a testovanie produktu (okolie vozidla) 
 

A. Rozsah zásad ochrany osobných údajov 

V týchto zásadách ochrany osobných údajov vás informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov 
spoločnosťou AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Nemecko (ďalej len „my“, „nám“, 
„naše“ alebo „Audi“) v súvislosti s používaním testovacieho vozidla (ďalej len „testovacie jazdy“) na 
verejných komunikáciách. Audi používa takzvané testovacie vozidlá na vývoj produktov, testovanie a 
zaistenie bezpečnosti. Tieto vozidlá sú vybavené snímačmi a meracími zariadeniami, ako aj 
technológiou video merania, a majú príslušným spôsobom označenú karosériu. 

Testovacie jazdy zahŕňajú testovanie riadenia vozidla počas procesu vývoja vozidla, ako aj počas testov 
bezpečnosti, hodnotenie riadenia vozidla, hodnotenie stavu vozidla a schvaľovacie skúšky. Tieto 
testovacie jazdy budú okrem iného realizované na verejných miestach. 

Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Audi nájdete na našej webovej 
stránke 
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.ht
ml&data-innerlayer=true  

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej 
osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno 
identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä pomocou odkazu na identifikátor, ako je meno, 
identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, 
ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu 
identitu danej fyzickej osoby. 

Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, 
napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie 
alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo 
poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo 
likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými 
prostriedkami. 

B. Všeobecné informácie 

I. Kto je prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov? 

Prevádzkovateľom spracovateľských činností – v zmysle čl. 4 ods. 7 GDPR, ako opisuje časť C – je 
spoločnosť AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Nemecko. 

II. Koho môžem kontaktovať? 

Ak chcete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, využite niektorý z kontaktov uvedených 
na stránke  

https://gdpr.audi.com/ 

Na tejto stránke nájdete ďalšie informácie o tom, ako môžete uplatniť svoje práva na ochranu 
osobných údajov. Taktiež nás môžete kontaktovať poštou na adrese: 

AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Nemecko / Germany 

III. Kontaktné údaje našej osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov 

Ak máte obavy týkajúce sa ochranou osobných údajov, môžete tiež kontaktovať zodpovednú osobu 
našej spoločnosti: 

AUDI AG, Datenschutzbeauftragter, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Nemecko / Germany 

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/


E-mail: datenschutz@audi.de 

IV. Aké mám práva? 

V závislosti od vašej jurisdikcie máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva na ochranu osobných 
údajov: 

1. Prístup 

Máte právo získať informácie o osobných údajoch uchovávaných spoločnosťou Audi, ktoré sa vás 
týkajú, a o rozsahu spracúvania údajov a prenose údajov spoločnosťou Audi, a získať kópiu 
uchovávaných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. 

2. Oprava  

Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a na doplnenie 
neúplných osobných údajov uchovávaných spoločnosťou Audi bez zbytočného odkladu. 

3. Vymazanie 

Máte právo na vymazanie osobných údajov uchovávaných spoločnosťou Audi, ktoré sa vás týkajú, 
a to bez zbytočného odkladu, ak sú splnené zákonné požiadavky. 

A to najmä v prípade, ak 

• vaše osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelom, na ktorý boli zozbierané; 
• jediný právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov bol váš súhlas a ten ste 

odvolali; 
• ste podali námietku proti spracúvaniu z právneho dôvodu vyváženia záujmov vzhľadom na 

vašu individuálnu situáciu a my nemôžeme preukázať, že existujú nadradené legitímne 
dôvody na spracúvanie osobných údajov; 

• vaše osobné údaje boli spracované protizákonne; 
• vaše osobné údaje musia byť vymazané z dôvodu dodržania právnych záväzkov. 

Ak sme vaše údaje zdieľali s tretími stranami, budeme ich informovať o ich vymazaní vzhľadom 
na to, že tak vyžadujú zákonné nariadenia. 

Upozorňujeme, že vaše právo na vymazanie údajov podlieha obmedzeniam. Napríklad nie sme 
povinní, resp. nemôžeme vymazať údaje, ktoré musíme povinne uchovávať z dôvodu dodržania 
zákonnej doby uchovávania. Podobne sú z vášho práva na vymazanie vylúčené údaje, ktoré 
potrebujeme na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. 

4. Obmedzenie spracúvania údajov 

Máte právo za určitých podmienok na obmedzenie spracúvania osobných údajov (napr. 
označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti). 
Podmienky sú nasledovné:   

• Presnosť vašich osobných údajov je namietaná a Audi musí overiť správnosť týchto osobných 
údajov. 

• Spracúvanie je protizákonné, ale vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate 
namiesto toho obmedzenie ich použitia.  

• Audi už nepotrebuje vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale vy požadujete tieto údaje 
na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. 

• Podáte námietku proti spracúvaniu údajov a dosiaľ nebolo overené, či legitímne dôvody 
spoločnosti Audi sú nadradené tým vašim. 

mailto:datenschutz@audi.de


V prípade obmedzenia spracúvania budú takéto údaje zodpovedajúcim spôsobom označené a 
budú sa spracúvať – s výnimkou ich uloženia – len s vašim súhlasom alebo na účely preukazovania, 
uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo 
právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu EÚ alebo jej členského štátu. 

5. Prenosnosť údajov 

V rozsahu, v akom automaticky spracúvame vaše osobné údaje, ktoré sme získali s vaším 
súhlasom alebo na základe zmluvy s vami uzavretej (vrátane zamestnaneckej zmluvy), máte právo 
prijímať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a prenosom 
poskytovať tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby vám v tom spoločnosť Audi 
bránila. Taktiež máte právo na prenos osobných údajov priamo od spoločnosti Audi k inému 
prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a za predpokladu, že to nepriaznivo neovplyvní práva 
a slobody ostatných. 

6. Námietka 

Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe legitímnych záujmov alebo verejného záujmu, máte 
právo podať námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodov, ktoré sa vzťahujú na 
vašu individuálnu situáciu. Naviac máte neobmedzené právo podať námietku, ak vaše osobné 
údaje spracúvame na účely nášho priameho marketingu. Viac informácií o tejto problematike 
nájdete v časti „Informácie o vašom práve na podanie námietky“. 

V určitých prípadoch vám nad rámec zásad ochrany osobných údajov zaručujeme neobmedzené 
právo podávať námietky v rámci vyváženia záujmov. O tomto vás budeme informovať v súvislosti 
s príslušnou funkciou alebo službou. 

7. Odvolanie súhlasu  

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Upozorňujeme, že 
odvolanie súhlasu bude účinné len do budúcnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 
spracúvania údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

8. Sťažnosť 

Ak ste presvedčení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú nezákonným spôsobom, máte naviac 
možnosť podať sťažnosť na dozornom orgáne pre ochranu osobných údajov. Právom na podanie 
sťažností nie sú dotknuté iné správne alebo súdne prostriedky. Adresa dozorného orgánu pre 
ochranu osobných údajov zodpovedného za spoločnosť Audi je:  

[...] 

9. Informácie o vašom práve podať námietku  
a. Právo podať námietku z dôvodov týkajúcich sa vašej individuálnej situácie 

Máte právo podať námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodov súvisiacich 
s vašou individuálnou situáciou. Predpokladom toho je, že spracúvanie údajov sa realizuje 
vo verejnom záujme alebo na základe vyváženia záujmov. Uvedené sa použije pre každé 
profilovanie. Vzhľadom na to, že pri spracúvaní vašich osobných údajov vychádzame z 
vyváženia záujmov, vo všeobecnosti predpokladáme, že je možné preukázať pádne legitímne 
dôvody, ale samozrejme budeme preskúmavať každý individuálny prípad. V prípade, že 
podáte námietku, nebudeme vaše údaje ďalej spracúvať. 

Výnimku tvorí prípad,  

• keď môžeme preukázať závažné legitímne dôvody na spracúvanie takýchto údajov, 
ktoré sú nadradené vašim záujmom, právam alebo slobodám alebo 



• keď sa vaše osobné údaje používajú na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych 
nárokov. 

b. Námietka proti spracúvaniu vašich údajov na účely nášho priameho marketingu 

Ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo proti tomu 
kedykoľvek podať námietku; to sa týka aj profilovania v rozsahu súvisiacom s takýmto 
priamym marketingom. Ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho 
marketingu, nebudeme vaše osobné údaje na takéto účely spracúvať.  

c. Námietka proti spracúvaniu vašich údajov na účely zlepšovania produktov a 
všeobecnej analýzy zákazníkov 

Ako súčasť vyvažovania záujmov vám zaručujeme samostatné právo podať námietku v 
súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov na účely zlepšovania produktov a 
všeobecnej analýzy zákazníkov.  

Ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov na účely zlepšovania produktu a/alebo 
všeobecnej analýzy zákazníkov, nebudeme už vaše osobné údaje na tieto účely spracúvať. 
Uvedené sa netýka štatistických hodnotení agregovaných alebo inak anonymizovaných 
údajov.  

d. Uplatnenie práva podať námietku 

Námietky je možné uplatniť v akejkoľvek forme a mali by byť prednostne adresované 
kontaktom uvedeným v zozname v časti B. II. 

Upozorňujeme, že skutočné kamerové záznamy dopravy na verejných komunikáciách 
zaznamenané kamerami testovacieho vozidla budú použité výhradne na zachytenie 
objektov v okolí vozidla s cieľom zistiť prekážky na ceste a iných účastníkov cestnej 
premávky a efektívne zabrániť nehodám. Uvedené je nevyhnutné na spustenie 
(poloautomatického riadenia. Záznamy testovacích vozidiel budú použité na vývoj funkcií 
vozidla pripravovaného na uvedenie na trh. Spoločnosť Audi nemôže a nemá v úmysle 
identifikovať žiadne kamerou zaznamenané osoby alebo vozidlá. Ak je to uplatniteľné, 
spoločnosť Audi nemá povinnosť dodržiavať hore uvedené práva na informovanie, opravu, 
vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov, prenosnosť údajov a podania 
námietky. Ak identifikácia nie je možná, predložíme vám o tom dôkaz. V takomto prípade 
môžete poskytnúť spoločnosti Audi doplňujúce informácie, ktoré umožnia vašu 
identifikáciu (napr. detaily vášho výzoru a oblečenia v čase nahrávania, miesto, čas a 
dátum kontaktu s testovacím vozidlom, registračné číslo alebo aspoň typ a farbu 
testovacieho vozidla). Ak sa nám podarí identifikovať vás pomocou týchto doplňujúcich 
informácií, samozrejme dodržíme vaše práva v rozsahu, v akom nám to ukladá GDPR. 

V. Aké údaje spracúvame a na aké účely a akom právnom základe? 

Na účely vývoja produktu môžu byť v testovacom vozidle inštalované viaceré snímače a meracie 
zariadenia, ktoré zberajú údaje o stave testovacieho vozidla a jeho správaní sa pri riadení. Tieto údaje 
môžu tiež obsahovať informácie o vašej osobe. Tieto osobné údaje zahŕňajú: 

• Obrázky okolia vozidla (do 360°) a 
• poznávacie značky. 

 
(„údaje“) 
 

Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich legitímnych záujmov výhradne na účely vývoja, 



testovania a skúšania a meraní potrebných na zaistenie kvality (povinné skúšky bezpečnosti). 
Akékoľvek ďalšie použitie nie je dovolené. 

Je legitímnym záujmom spoločnosti Audi vyvíjať a zabezpečovať riadiace funkcie dôležité z hľadiska 
bezpečnosti, ako sú asistenčné systémy vodiča a vysoko a plne automatizované riadenie. Naviac je 
nutné zlepšovať produkty, vozidlo a bezpečnosť premávky a znížiť počet dopravných nehôd. 

VI. Komu budú poskytnuté moje údaje? 

V rámci spoločnosti Audi budú vaše údaje poskytnuté tým subjektom, ktoré ich potrebujú na naplnenie 
našich zmluvných a zákonných povinností a na zaistenie našich legitímnych záujmov (napr. v rámci 
procesu vývoja produktu oddelením technického rozvoja). Našim poskytovateľom služieb (tzv. 
spracovatelia), ktorých služby využívame a ktorých najímame, môžu byť tiež poskytnuté údaje na tieto 
účely. Vo všeobecnosti zdieľame vaše osobné údaje s tretími stranami len v prípade, ak je to nevyhnuté 
na plnenie zmluvy, ak my alebo tretia strana má(me) legitímny záujem na ich poskytnutí alebo ak ste 
nám dali súhlas. Okrem toho údaje môžeme zdieľať s tretími stranami (vrátane vyšetrujúcich alebo 
bezpečnostných orgánov) do takej miery, do akej nám to prikazuje zákon alebo vymáhajúce orgány 
alebo súdne príkazy. Detaily kategórií spracovateľov, ktorých využívame, a ďalších príjemcov osobných 
údajov, nájdete v nasledujúcej časti. Vzhľadom na veľkosť a zložitosť údajov spracúvaných 
spoločnosťou Audi nie je možné v týchto zásadách ochrany osobných údajov uviesť každého príjemcu 
vašich osobných údajov individuálne. Preto sú všeobecne uvádzané len kategórie príjemcov. 

1. Spracovatelia 

Poskytovatelia serverov, ktorých spoločnosť Audi využíva a ktorí konajú v mene spoločnosti Audi 
(takzvaní spracovatelia) môžu prijímať údaje na účely uvedené nižšie. Spracovateľov uvedených 
v nasledujúcich kategóriách využívame na poskytovanie osobitných služieb. Sú to tí, ktorí nás 
podporujú pri realizácii našich obchodných procesov. Sú nimi najmä spoločnosti tohto druhu:  

• spoločnosti zo skupiny VW, ktoré poskytujú služby (napr. IT služby) pre spoločnosť Audi (VW 
AG), 

• poskytovatelia archívnych služieb, 
• poskytovatelia hostingových služieb, 
• poskytovatelia IT služieb a. 

2. Tretie strany 

Vaše osobné údaje poskytujeme nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov, ktorí sú 
zapojení do vývoja produktu a vyhodnocovania testov a ktorí konajú ako prevádzkovatelia podľa 
platných právnych predpisov o ochrane údajov: 

• spoločnostiam zo skupiny Audi,  
• spoločnostiam zo skupiny VW, 
• partnerom v oblasti vývoja, 
• univerzitám, 
• dozorným orgánom v rámci oblasti ich zodpovednosti (napr. finančný úrad, polícia, 

prokuratúra) a  
• súdom. 

Radi vám poskytneme ďalšie informácie o príjemcoch v súvislosti s individuálnymi testovacími 
jazdami. V prípade otázok využite nižšie uvedené kontaktné údaje. 

3. Prenášajú sa údaje do tretích krajín? 

V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje prenášané do krajiny mimo EÚ alebo Európskeho 



hospodárskeho priestoru (tzv. tretie krajiny). Ak má príjemca sídlo v tretej krajine, môžu byť údaje 
prenášané do krajiny, ktorá nemusí mať adekvátnu úroveň ochrany údajov, t.j. úroveň 
porovnateľnú s tou v EÚ. 

V súvislosti s prenosom údajov do tretích krajín, v ktorých nie je adekvátna úroveň ochrany 
údajov, zaisťujeme pred poskytnutím údajov, aby príjemca buď disponoval adekvátnou úrovňou 
ochrany údajov (napr. rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti ochrany osobných údajov 
alebo tzv. štandardné zmluvné doložky EÚ s príjemcom), alebo vás požiadame o vyjadrenie 
súhlasu s ich poskytnutím. 

Môžete si od nás vyžiadať kópiu konkrétnych príslušných alebo dohodnutých pravidiel, aby ste si 
zaistili adekvátnu úroveň ochrany údajov. Na tieto účely použite kontaktné údaje uvedené v časti 
B. týchto zásad ochrany osobných údajov. 

Podrobnosti prenosu údajov do tretích krajín, ak je to relevantné, sú uvedené v tejto časti alebo 
ich môžete nájsť kliknutím na nižšie uvedený odkaz. 

https://gdpr.audi.com/ 

VII. Ako dlho budú moje údaje uchovávané? 

Údaje získané v priebehu používania testovacieho vozidla budú uchovávané po dobu, ktorá je 
nevyhnutná na účely testovania a skúšania.  

Po naplnení tohto účelu budú vaše údaje vymazané. V niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné 
zachovávať údaje po uplynutí tejto doby na účely meraní zaistenej kvality, vrátane dlhodobého 
pozorovania a na účely vývoja (produktová dokumentácia a účely vedenia záznamov). Údaje budú 
naďalej uchované, ak má spoločnosť Audi zákonnú povinnosť ich archivovať, ak spracúvanie slúži na 
účely vykonania, uplatnenia alebo obhajoby právnych nárokov alebo ak je to nutné na účely 
vedeckého výskumu. 

*** 
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