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Gizlilik Politikası - Ürün geliştirme ve ürün testi (Araç Çevresi) 
 

A. Gizlilik Politikası 

Bu Gizlilik Politikasında, halka açık yollarda bir test aracının ("Test Sürüşleri") kullanımı ile bağlantılı 
olarak AUDI AG, Ettinger Straße 70, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Almanya ("Biz", "Bizim" veya 
"Audi") tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sizi bilgilendiriyoruz. Audi; ürün geliştirme, 
test etme ve koruma için test araçları kullanır. Bu araçlar sensörler ve ölçüm cihazlarının yanı sıra video 
ölçüm teknolojisi ile donatılır ve buna göre gövde üzerinde etiketleme yapılır. 

Test Sürüşleri, aracın geliştirilme süreci ve güvenlik testi, sürüş değerlendirmesi, durum 
değerlendirmesi ve onay çalışmaları sırasında gerçekleşen sürüşleri içerir. Bu Test Sürüşleri, diğer 
yerlerin yanı sıra, halka açık alanlarda gerçekleştirilecektir. 

Audi bünyesinde kişisel verilerin nasıl işlendiği ile ilgili genel bilgilere 
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.ht
ml&data-innerlayer=true adresinden ulaşabilirsiniz.  

Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişi ('veri sahibi') hakkındaki herhangi bir 
bilgiyi ifade eder. Tanımlanabilir bir gerçek kişi; özellikle bir ad, kimlik numarası, konum verileri, 
çevrimiçi bir tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya o gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, 
ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktöre atıfla doğrudan veya dolaylı 
olarak tanımlanabilen kişidir. 

İşleme, otomatik yollarla olsun ya da olmasın, toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, 
depolama, uyarlama veya değiştirme, geri çağırma, danışma, kullanım, iletim, yayma veya başka bir 
şekilde erişilebilir hale getirme, hizalama veya kombinasyon, kısıtlama, silme veya imha gibi kişisel 
veriler üzerinde veya kişisel veri kümeleri üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlemi veya işlem 
kümesini ifade eder. 

B. Genel bilgi 

I. Veri işlemeden kim sorumludur? 

Veri işleme faaliyetlerinin sorumlusu - aşağıda C. bölümünde açıklandığı gibi - Mad. 4 (7) GDPR 
kapsamında, Ettinger Straße 70, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Almanya adresinde faaliyet gösteren 
AUDI AG'dir. 

II. Kiminle irtibata geçebilirim? 

Veri koruma haklarınızı talep etmek istiyorsanız, lütfen aşağıda yer alan iletişim seçeneklerini kullanın.  

https://gdpr.audi.com/ 

Bu sayfada, veri koruma haklarınızı nasıl talep edebileceğiniz ile ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz. 
Ayrıca Bize aşağıdaki adresten posta yoluyla da ulaşabilirsiniz: 

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

III. Veri koruma görevlimizin iletişim bilgileri 

Veri korumayla ilgili endişeleriniz varsa, şirket veri koruma görevlimizle de iletişime geçebilirsiniz: 

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

E-Posta: datenschutz@audi.de 

IV. Hangi haklara sahibim? 

Tâbi olduğunuz yasalara bağlı olarak, veri sahibi sıfatıyla aşağıdaki veri koruma haklarına sahip 

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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olabilirsiniz: 

1. Erişim 

Sizin hakkınızda Audi'de saklanan veriler hakkında ve Audi tarafından gerçekleştirilen veri işleme 
ve veri aktarımının kapsamı hakkında bilgi alma ve sizinle ilgili saklanan kişisel verilerin bir 
kopyasını alma hakkına sahipsiniz. 

2. Düzeltme  

Sizin hakkınızdaki hatalı kişisel verilerin gecikme olmaksızın düzeltilmesini ve Audi'de sizinle ilgili 
olarak saklanan eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. 

3. Silme 

Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi halinde, Audi'de saklanan kişisel verilerinizin gecikme 
olmaksızın silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 

Bu, özellikle aşağıdaki durumlarda söz konusu olabilir: 

• Kişisel verilerinizin, toplandıkları amaçlarla bağlantılı olarak artık gerekli olmaması; 
• İşlemenin yegane yasal dayanağı olan rızanızı geri çekmiş olmanız; 
• Özel durumunuzla ilgili gerekçelerle menfaatlerin dengelenmesinin yasal dayanağına bağlı 

olarak işlemeye itiraz etmiş olmanız ve bizim, işleme için haklılık doğuran meşru gerekçeler 
olduğunu kanıtlayamamamız. 

• Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmiş olması; veya 
• Yasal bir yükümlülüğe uymak için kişisel verilerinizin silinmesinin gerekli olması. 

Verilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşmış olmamız halinde, onları silme işlemi hakkında yasaların 
gerektirdiği ölçüde bilgilendireceğiz. 

Lütfen silme hakkınızın kısıtlamalara tâbi olduğunu unutmayın. Örneğin, yasal saklama süreleri 
nedeniyle hala saklamak zorunda olduğumuz verileri silmemiz zorunlu değildir ve buna izin 
verilmez. Benzer şekilde, yasal hak taleplerinin oluşturulması, kullanılması veya savunulması için 
ihtiyaç duyduğumuz veriler, silme hakkınızın dışında tutulur. 

4. İşleme kısıtlaması 

Belirli koşullar altında, işlemenin kısıtlanması (yani gelecekte işlenmelerini kısıtlamak için 
saklanan kişisel verilerin işaretlenmesi) hakkına sahipsiniz. Bunun için gereksinimler şunlardır:   

• Kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz edilir ve Audi, kişisel verilerinizin doğruluğunu 
onaylamak durumundadır; 

• İşleme kanuna aykırıdır, ancak kişisel verilerin silinmesine karşı çıkarsınız ve bunun yerine 
kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep edersiniz;  

• Audi artık işleme amaçları için kişisel verilerinize ihtiyaç duymamaktadır, ancak yasal hak 
taleplerinin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için verilere ihtiyacınız vardır. 

• İşlemeye itiraz edersiniz ve, Audi'nin meşru gerekçelerinin sizinkini geçersiz kılıp 
kılmayacağından bağımsız olarak doğrulama bekleniyordur. 

İşlemenin kısıtlanması durumunda, bu tür veriler buna göre işaretlenecek ve - saklanmaları 
haricinde - yalnızca sizin izninizle veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin yasal hak taleplerinin 
oluşturulması, kullanılması, savunulması ya da korunması amacıyla veya Avrupa Birliği'nin veya 
bir Üye Ülke'nin önemli kamusal menfaatlerinin gerekli kılması halinde işlenecektir. 

5. Veri taşınabilirliği 

Bize verdiğiniz kişisel verilerinizi rızanıza veya sizinle yapılan bir sözleşmeye (iş sözleşmeniz dahil) 
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göre otomatik olarak işlediğimiz ölçüde, verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine 
tarafından okunabilir bir biçimde alma ve bu verileri başka bir sorumluya Audi'den herhangi bir 
engelleme ile karşılaşmaksızın aktarma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, kişisel verilerin teknik olarak 
uygun olduğu durumlarda ve başkalarının hak ve özgürlüklerini olumsuz bir şekilde etkilememesi 
koşuluyla doğrudan Audi'den başka bir sorumluya aktarılmasını sağlama hakkına sahipsiniz. 

6. İtiraz 

Kişisel verilerinizi meşru menfaatler temelinde veya kamu menfaati temelinde işlersek, kişisel 
verilerinizin özel durumunuzla ilgili gerekçelerle işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz. 
Ayrıca, verilerinizi doğrudan pazarlama amaçlarımız doğrultusunda işlediğimiz takdirde, sınırsız 
itiraz etme hakkına sahipsiniz. Lütfen "İtiraz hakkınız ile ilgili bilgiler" bölümünde bu konuyla ilgili 
ayrı olarak verilen bilgilere bakın. 

Bazı durumlarda, size gizlilik ayarlarının ötesinde, menfaatlerin dengelenmesi kapsamında ek bir 
sınırsız itiraz hakkı da veriyoruz. İlgili özellik veya Hizmet ile bağlantılı olarak sizi bu konuda 
bilgilendireceğiz. 

7. Rızanın geri çekilmesi  

Kişisel verilerinizin işlenmesine rıza verdiyseniz, bu rızayı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. 
Rızanın geri çekilmesi işleminin yalnızca ileriye dönük geçerli olacağını lütfen unutmayın. Rızanın 
geri çekilmesi işleminden önce gerçekleşen işlemler bundan etkilenmeyecektir. 

8. Şikâyet 

Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenmesinin yasa dışı olduğuna inanıyorsanız, bir veri koruma 
denetleme kurumuna şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz. Şikâyette bulunma hakkı, diğer 
herhangi bir idari veya adli çözüm yoluna başvuru hakkını engellemez.  

9. İtiraz hakkınız ile ilgili bilgiler  
a. Özel durumunuzla ilgili gerekçelerle itiraz etme hakkı 

Özel durumunuzla ilgili gerekçelerle kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına 
sahipsiniz. Bunun ön koşulu, veri işlemenin kamu yararına veya menfaatlerin 
dengelenmesine dayalı olarak gerçekleşmesidir. Bu aynı zamanda profil oluşturma için de 
geçerlidir. Kişisel verilerinizin işlenmesini menfaatlerin dengelenmesine dayandırdığımız 
ölçüde, genellikle meşru gerekçelerin gösterilebileceğini varsayarız, ancak elbette her 
durumu ayrı ayrı inceleyeceğiz. İtiraz durumunda kişisel verilerinizi işlemeyi durduracağız. 

Aşağıdaki durumlar buna istisna teşkil eder:  

• Bu verilerin işlenmesi için menfaatlerinizi, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan 
zorlayıcı meşru gerekçeler gösterdiğimiz durumlar veya 

• Kişisel verileriniz yasal hak taleplerinin oluşturulması, uygulanması veya savunulması 
için kullanıldığı durumlar. 

b. Verilerinizin doğrudan pazarlama amaçlarımız için işlenmesine itiraz 

Kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla işlediğimiz durumlarda, bu tür pazarlama 
için sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu aynı 
zamanda doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. 
Doğrudan pazarlama amacıyla işlemeye itiraz ederseniz, kişisel verilerinizi artık bu tür 
amaçlar için işlemeyeceğiz.  

c. Ürün iyileştirme ve genel müşteri analizi için verilerinizin işlenmesine itiraz 

Çıkarların dengelenmesinin bir parçası olarak, size ürün geliştirme ve genel müşteri analizi 
için kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili ayrı bir itiraz hakkı veriyoruz.  
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Ürün geliştirme ve / veya genel müşteri analizi amacıyla işlemeye itiraz ederseniz, kişisel 
verilerinizi artık bu amaçlar için işlemeyeceğiz. Birleştirilmiş veya başka şekilde anonim hale 
gelmiş verilerin tamamen istatistiksel değerlendirmeleri bundan etkilenmez.  

d. İtiraz etme hakkının kullanılması 

İtiraz herhangi bir biçimde yapılabilir ve tercihen Bölüm B'de listelenen iletişim bilgilerine 
yöneltilmelidir. 

Lütfen test araçlarının kameraları tarafından kaydedilen kamuya açık karayolu trafiğinin 
gerçek görüntülerinin, engelleri ve diğer yol kullanıcılarını tespit etmek ve kazaları etkili 
bir şekilde önlemek amacıyla aracın çevresinin görüntülerini elde etmek için kullanılacağını 
lütfen unutmayın. Bu, (yarı) otonom sürüşü mümkün kılmak için gereklidir. Test araçlarının 
kayıtları, pazara hazır araç özelliklerini geliştirmek için kullanılacaktır. Audi, kaydedilen 
kişilerin veya araçların hiçbirinin kimliğini tespit edemez ve tespit etme niyetinde değildir. 
Geçerli olduğu durumlarda, Audi, yukarıda belirtilen bilgi, düzeltme, silme, işleme 
kısıtlaması, veri aktarımı ve itiraz haklarına uymak zorunda değildir. Kimlik tespiti mümkün 
değilse, size kanıt sunacağız. Böyle bir durumda, Audi'ye sizi tanımlamamızı sağlayacak ek 
bilgiler sağlayabilirsiniz (örneğin, kayıt sırasındaki görünümünüz ve giysinizin detayları, 
test aracıyla temas yeri, saati ve tarihi, kayıt numarası veya test aracının en az türü ve 
rengi). Bu ek bilgilerin yardımıyla kimliğinizi belirlemeyi başarırsak, elbette GDPR 
kapsamındaki yükümlülüklerimize uygun olarak haklarınıza uyacağız. 

V. Hangi verileri hangi amaçlarla ve hangi yasal dayanaklar için işliyoruz? 

Ürün geliştirme amacıyla test aracına, test aracının durumu ve sürüş davranışı hakkında veri toplayan 
birçok sensör ve ölçüm cihazı takılabilir. Bu veriler aynı zamanda kişisel bilgilerinizi de içerebilir. Bu 
kişisel verilere şunlar dahildir: 

• Aracın ççevresinin görüntüleri (360 ° 'ye kadar) ve 
• Araç plakaları. 

 
("veri") 
 

Kişisel verilerinizi, yalnızca geliştirme, test ve deneme amaçlı ve kalite güvence önlemleri (güvenlik için 
gerekli testler) için meşru menfaatlerimize dayalı olarak işliyoruz. Bunun dışında bir kullanıma izin 
verilmemektedir. 

Sürücü destek sistemleri ve yüksek oranda ve tam otomatik sürüş gibi güvenlikle ilgili sürüş işlevlerini 
geliştirmek ve korumak Audi’nin meşru menfaatidir. Ayrıca ürün, araç ve trafik güvenliği iyileştirilecek 
ve trafik kazaları azaltılacaktır. 

VI. Verilerimi kim alıyor? 

Audi bünyesindeki kuruluşlar, sözleşmeden doğan ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve 
meşru menfaatlerimizi korumak için ihtiyaç duydukları verilerinizi alırlar (örneğin, teknik geliştirme 
departmanının ürün geliştirme süreci). Kullandığımız ve görevlendirdiğimiz hizmet sağlayıcılarımız da 
(işleyiciler) bu amaçlarla veri alabilir. Kişisel verilerinizi genellikle üçüncü şahıslarla yalnızca 
sözleşmenin ifası için gerekliyse, biz veya üçüncü şahsın ifşada meşru menfaati varsa veya rızanızı 
verdiyseniz paylaşacağız. Buna ek olarak, veriler üçüncü şahıslarla (soruşturma veya güvenlik yetkilileri 
dahil), yasalarca veya uygulanabilir düzenleyici veya adli talimatlarla bunu yapmamız gerekli kılındığı 
ölçüde paylaşılabilir. Kullandığımız işleyici kategorilerinin ve kişisel verileri alan diğer alıcıların 
ayrıntıları aşağıdaki bölümde yer almaktadır. Audi tarafından veri işlemenin boyutu ve karmaşıklığı 
nedeniyle, kişisel verilerinizin her bir alıcısını bu Gizlilik Politikasında ayrı ayrı listelemek mümkün 
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değildir ve bu nedenle genellikle sadece alıcı kategorileri belirtilmiştir. 

1. İşleyiciler 

Audi adına kullanılan ve hareket eden hizmet sağlayıcılar (işleyiciler olarak adlandırılır) aşağıdaki 
amaçlarla veri alabilir. İş süreçlerimizin yürütülmesinde Bizi destekleyen belirli hizmetlerin 
sağlanması için aşağıdaki kategorilerdeki işleyicileri kullanıyoruz. Buna spesifik olarak aşağıdaki 
kategorilerdeki teşebbüsler dahildir:  

• Audi (VW AG) için hizmetler (örneğin BT hizmetleri) sağlayan VW Grubu içindeki şirketler, 
• Arşivleme hizmeti sağlayıcıları, 
• Barındırma hizmeti sağlayıcıları, 
• BT hizmet sağlayıcıları. 

2. Üçüncü şahıslar 

Kişisel verilerinizi, her biri ürün geliştirme ve testlerin değerlendirilmesinde yer alan ve 
yürürlükteki veri koruma yasası uyarınca denetleyici görevi gören aşağıdaki alıcılara veya alıcı 
kategorilerine aktarıyoruz: 

• Audi grubu bünyesindeki şirketler,  
• VW grubu bünyesindeki şirketler, 
• Geliştirme ortakları, 
• Üniversiteler, 
• Sorumluluk alanlarındaki yetkililer (ör. vergi dairesi, polis, savcılık) ve  
• Mahkemeler. 

Bireysel Test Sürüşleri ile bağlantılı olarak alıcılar hakkında size daha fazla bilgi vermekten 
mutluluk duyarız. Lütfen istekleriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanın. 

3. Veriler üçüncü bir ülkeye aktarılıyor mu? 

Bazı durumlarda, kişisel veriler Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki bir ülkeye 
(üçüncü ülke) aktarılabilir. Alıcı üçüncü bir ülkede bulunuyorsa, veriler, AB'deki ile karşılaştırılabilir 
ölçüde yeterli düzeyde veri korumasının olmayabileceği bir ülkeye aktarılabilir. 

Yeterli düzeyde veri korumasının olmadığı üçüncü ülkelere veri aktarımları için, ifşa etmeden 
önce, alıcının ya yeterli düzeyde veri korumasına sahip olmasını sağlarız (örneğin, AB 
Komisyonu'nun yeterlilik kararı veya AB Standardı Alıcı ile Avrupa Birliği'nin Sözleşme Maddeleri) 
ya da Açık rızanızı alırız. 

Yeterli düzeyde veri koruması sağlamak için geçerli olan veya üzerinde anlaşmaya varılan spesifik 
kuralların bir kopyasını Bizden edinebilirsiniz. Lütfen bu amaç için bu Gizlilik Politikasının B 
bölümündeki iletişim bilgilerini kullanın. 

Üçüncü ülkelere veri aktarımlarının ayrıntıları bu bölümün ilgili kısımlarında verilmiştir, ayrıca bu 
ayrıntılara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

https://gdpr.audi.com/ 

VII. Verilerim ne kadar süreyle saklanacak? 

Test aracının kullanılması sırasında toplanan veriler, test ve deneme amaçları için gerekli olduğu süre 
kadar saklanacaktır.  

Bu amaçların yerine getirilmesinden sonra verileriniz silinecektir. Bazı durumlarda, uzun vadeli 
gözlemler ve geliştirme amaçları (ürün dokümantasyonu ve kayıt tutma amaçları) dahil olmak üzere, 
kalite güvence önlemleri için verilerin bu sürenin ötesinde saklanması gerekebilir. Buna ek olarak, Audi 

https://gdpr.audi.com/
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yasal olarak arşivlemekle yükümlü ise, daha fazla işleme yasal iddiaların ileri sürülmesine, 
uygulanmasına veya savunulmasına hizmet ediyorsa veya bilimsel araştırma amaçlarının 
gerçekleştirilmesi için gerekliyse veriler saklanacaktır. 

*** 
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