
Політика конфіденційності – Розробка та тестування продуктів (навколишня територія 
тестового автомобіля) 

 
A. Сфера застосування Політики конфіденційності 

У цій Політиці конфіденційності Ми інформуємо Вас про обробку Ваших персональних даних 
компанією AUDI AG, Ettinger Straße 70, 85057 Інгольштадт, Німеччина / Germany (далі «Ми», 
«Нас», «Наш» або «Audi»). Йдеться про персональні дані, надані у зв'язку з використанням 
тестового автомобіля (далі «Тест-драйв») на дорогах загального користування. Компанія Audi 
використовує так звані тестові автомобілі для розробки продуктів, проведення випробувань і 
забезпечення захисту. Ці автомобілі оснащені датчиками, вимірювальними приладами та 
технологією відеовимірювання. Вони мають відповідне маркування на кузові. 

Тест-драйви включають тестові виїзди на етапі конструктивного вдосконалення автомобіля, а 
також під час випробувань на безпеку, аналіз водіння, оцінку стану та схвалення. Місцем 
проведення цих тест-драйвів є, зокрема, громадські місця. 

Загальну інформацію про обробку персональних даних у компанії Audi можна знайти на нашому 
веб-сайті 
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.ht
ml&data-innerlayer=true  

Під персональними даними слід розуміти будь-яку інформацію, що стосується ідентифікованої 
особи або особи, яка може бути ідентифікована («суб’єкт даних»); фізична особа, яка може бути 
ідентифікована, – це особа, яку можна ідентифікувати прямо чи опосередковано, зокрема, за 
допомогою будь-якого ідентифікатору: імені, ідентифікаційного номеру, даних про 
місцезнаходження, онлайн-ідентифікатора або інших факторів, специфічних для фізичної, 
фізіологічної, генетичної, ментальної, економічної, культурної чи соціальної ідентичності цієї 
фізичної особи. 

Під обробкою слід розуміти будь-яку операцію або ряд операцій, які виконуються з 
персональними даними або наборами персональних даних за допомогою будь-яких 
автоматизованих чи неавтоматизованих засобів, як-от збір, запис, організація, структурування, 
зберігання, адаптація або зміна, пошук, узгодження, використання, розкриття шляхом передачі, 
розповсюдження або відкриття доступу іншими способами, вирівнювання або поєднання, 
обмеження, видалення або знищення. 

B. Загальна інформація 

I. Хто виступає контролером обробки даних? 

Контролером діяльності з обробки даних відповідно до ст. 4 (7) Загального регламенту ЄС щодо 
захисту даних (GDPR) – як описано нижче в розділі C – виступає компанія AUDI AG, Ettinger Straße 
70, 85057 Інгольштадт, Німеччина / Germany. 

II. До кого я можу звернутися? 

Якщо Ви бажає заявити про свої права на захист персональних даних, будь ласка, скористайтесь 
контактними даними, зазначеними на сайті  

https://gdpr.audi.com/ 

На цій сторінці Ви знайдете додаткову інформацію про доступні можливості відстоювання Ваших 
прав на захист персональних даних. Ви також можете зв’язатися з Нами поштою за адресою: 

AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, Auto-Union-Straße 1, 85057 Інгольштадт, Німеччина / 
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/


III. Контактні дані нашого уповноваженого з питань захисту даних 

Якщо у Вас виникли питання щодо конфіденційності даних, Ви також можете зв’язатися з 
уповноваженим нашої компанії з питань захисту даних: 

AUDI AG, уповноважений з питань захисту даних, Auto-Union-Straße 1, 85057 Інгольштадт, 
Німеччина / Germany 

Електронна адреса: datenschutz@audi.de 

IV. Які права я маю? 

Залежно від Вашої юрисдикції Ви як суб’єкт даних можете мати наступні права на захист Ваших 
персональних даних: 

1. Доступ 

Ви маєте право на отримання інформації щодо Ваших персональних даних, які зберігаються 
компанією Audi, а також щодо обсягу обробки та передачі таких даних, що проводиться 
компанією Audi. Ви також маєте право на отримання копії Ваших персональних даних, що 
зберігаються компанією. 

2. Виправлення персональних даних  

Ви маєте право вимагати від Audi без необґрунтованої затримки виправити Ваші 
персональні дані, що зберігаються в компанії, якщо вони є неточними, або доповнити їх, 
якщо вони є неповними. 

3. Видалення персональних даних 

Ви маєте право на видалення Ваших персональних даних, що зберігаються компанією Audi, 
без необґрунтованої затримки, за умови дотримання встановлених законодавством вимог. 

Персональні дані можуть підлягати видаленню, зокрема, в наступних випадках: 

• Зберігання Ваших персональних даних більше не є доцільним для досягнення цілей, з 
якими проводився їхній збір; 

• Єдиною законною підставою для обробки була Ваша згода, яку Ви відкликали; 
• Ви заперечували проти обробки, у якості правової підстави спираючись на баланс 

інтересів у Вашій конкретній ситуації, і Ми не можемо довести наявність вищих 
законних підстав для подальшої обробки; 

• Обробка Ваших персональних даних відбувалася незаконно; або 
• Ваші персональні дані мають бути видалені для дотримання правового зобов’язання. 

У разі передачі Ваших даних третім особам Ми повідомимо їх про видалення відповідно до 
передбаченої законодавством процедури. 

Зверніть увагу на певні обмеження щодо Вашого права на видалення персональних даних. 
Наприклад, Ми не повинні і не можемо видаляти дані, які ми зобов’язані надалі зберігати 
через встановлені законом терміни зберігання. Дані, необхідні Нам для подання чи 
виконання позовної заяви або для захисту у разі подання такої заяви, також виключені з 
Вашого права на видалення. 

4. Обмеження обробки персональних даних 

Ви маєте право за певних умов вимагати обмеження обробки Ваших персональних даних 
(тобто відповідного маркування збережених персональних даних з метою обмеження їх 
подальшої обробки). Передумови:   

mailto:datenschutz@audi.de


• Точність Ваших персональних даних стоїть під питанням, і Audi має її перевірити; 
• Обробка є незаконною, але Ви заперечуєте проти видалення Ваших персональних 

даних і натомість вимагаєте обмеження їхнього використання;  
• Ваші персональні дані більше не потрібні компанії Audi для досягнення цілей обробки, 

але потрібні Вам для подання чи виконання позовної заяви або для захисту у разі 
подання такої заяви. 

• Ви заперечували проти обробки Ваших персональних даних, і наразі триває перевірка 
пріоритетності законних підстав компанії Audi перед Вашими законними підставами. 

У разі обмеження обробки такі дані отримають відповідне маркування і будуть – за 
винятком зберігання – оброблятися лише за Вашою згодою або з метою подання чи 
виконання позовної заяви, або для захисту прав іншої фізичної або юридичної особи, або з 
причин, що становлять важливий суспільний інтерес Союзу або держави-члена ЄС. 

5. Переносимість даних 

У межах автоматичної обробки Ваших персональних даних, наданих Нам на основі Вашої 
згоди або укладеного з Вами договору (включаючи Ваш трудовий договір), Ви маєте право 
на отримання даних у структурованому, загальновживаному та машиночитаному форматі 
та на безперешкодну передачу цих даних іншому контролеру компанією Audi. Ви також 
маєте право вимагати від компанії Audi безпосередньої передачі Ваших персональних 
даних іншому контролеру за технічної можливості та за умови, що це не матиме негативного 
впливу на права та свободи інших осіб. 

6. Заперечення проти обробки персональних даних 

Якщо Ми обробляємо Ваші персональні дані на підставі законних або суспільних інтересів, 
Ви маєте право заперечувати проти обробки Ваших персональних даних на підставах, що 
стосуються Вашої конкретної ситуації. Крім цього, Ви маєте необмежене право на 
заперечення проти обробки Ваших персональних даних, якщо Ми обробляємо їх для цілей 
прямого маркетингу. Будь ласка, ознайомтеся з окремою приміткою в розділі «Інформація 
щодо Вашого права на заперечення проти обробки персональних даних». 

У деяких випадках окрім налаштувань конфіденційності Ми також надаємо Вам додаткове 
необмежене право на заперечення в межах балансу інтересів. Ми проінформуємо Вас про 
це у зв'язку з відповідною функцією або Послугою. 

7. Відкликання згоди  

Ви можете у будь-який час відкликати надану Вами згоду на обробку Ваших персональних 
даних. Зверніть увагу, що відкликання згоди буде чинним лише стосовно подальшої 
обробки. Воно жодним чином не вплине на попередню обробку Ваших персональних 
даних. 

8. Подання скарги 

Крім цього, Ви можете подати скаргу до контролюючого органу з питань захисту даних, 
якщо вважаєте, що обробка Ваших персональних даних є незаконною. Право на подання 
скарги жодним чином не обмежує будь-які інші адміністративні або судові засоби 
правового захисту. 

9. Інформація щодо Вашого права на заперечення проти обробки персональних даних  
a. Право на заперечення з підстав, пов'язаних із Вашою конкретною ситуацією 

Ви маєте право заперечувати проти обробки Ваших персональних даних на підставах, 
що стосуються конкретної ситуації, яка у Вас склалася. Передумовою для застосування 
цього права є виконання обробки даних у суспільних інтересах або на основі балансу 
інтересів. Це також стосується будь-якого профілювання. Якщо обробка Ваших 



персональних даних ґрунтується на балансі інтересів, Ми зазвичай виходимо з 
наявності вагомих законних підстав, проте, звичайно, розглянемо кожен окремий 
випадок. У разі заперечення Ми припинимо обробку Ваших персональних даних. 

Виключенням є випадки,  

• коли Ми можемо продемонструвати вагомі законні підстави для обробки таких 
даних, що превалюють над Вашими інтересами, правами та свободами або 

• Ваші персональні дані більше не потрібні компанії Audi для досягнення мети 
обробки, але потрібні Вам для подання чи виконання позовної заяви або для 
захисту у разі подання такої заяви. 

b. Заперечення проти обробки персональних даних з метою прямого маркетингу 

Якщо ми обробляємо Ваші персональні дані з метою прямого маркетингу, Ви маєте 
право в будь-який час заперечити проти такої обробки; це також стосується 
профілювання в тій мірі, в якій воно пов'язане з таким прямим маркетингом. Якщо Ви 
заперечуєте проти обробки з метою прямого маркетингу, ми не будемо надалі 
обробляти Ваші персональні дані з цією метою.  

c. Заперечення проти обробки персональних даних з метою підвищення якості 
продукції і загального аналізу споживачів 

Спираючись на баланс інтересів, ми надаємо Вам окреме право на заперечення проти 
обробки Ваших персональних даних з метою підвищення якості продукції і загального 
аналізу споживачів.  

Якщо Ви заперечуєте проти обробки з метою підвищення якості продукції та (або) 
загального аналізу споживачів, ми не будемо надалі обробляти Ваші персональні дані 
з цією метою. Це положення жодним чином не впливатиме на суто статистичні оцінки 
зведених чи анонімних даних.  

d. Реалізація права на заперечення 

Право на заперечення може бути реалізоване в будь-якій формі. Проте ми 
рекомендуємо направляти відповідний запит за контактними даними, наведеними в 
розділі В. II. 

Зверніть увагу, що реальні зображення дорожнього руху в громадських місцях, 
зафіксовані камерами тестових автомобілів, будуть використовуватися лише для 
зйомки оточення транспортного засобу з метою виявлення перешкод та інших 
учасників дорожнього руху та ефективного уникнення ДТП. Це необхідний захід для 
забезпечення (напів-) автономного водіння. Записи тестових автомобілів будуть 
використані для розробки остаточних функцій автомобілів, готових до виходу на 
ринок. Компанія Audi не має можливості та наміру ідентифікувати осіб чи 
транспортні засоби, зафіксовані під час зйомки. Компанія Audi не має жодних 
зобов’язань щодо реалізації вищезазначених прав на надання інформації, 
виправлення, видалення, обмеження обробки, передачу даних і заперечення проти 
їхньої обробки (якщо цей пункт взагалі є застосованим). У разі неможливості 
ідентифікації Ми надамо Вам відповідні докази. У цьому випадку Ви зможете надати 
Audi додаткову інформацію, яка дозволить Нам ідентифікувати Вас (зокрема, деталі 
Вашого зовнішнього вигляду та одягу на момент запису, місце, час і дату контакту з 
тестовим автомобілем, номер реєстрації або принаймні тип та колір тестового 
автомобіля). Якщо Нам вдасться ідентифікувати Вас за допомогою цієї додаткової 
інформації, ми, звичайно, будемо дотримуватись Ваших прав у межах наших 
зобов'язань відповідно до Загального регламенту ЄС щодо захисту даних (GDPR). 



V. З якою метою ми обробляємо ті чи інші дані та які правові основи при цьому 
застосовуємо? 

З метою розробки продукту тестовий автомобіль може бути оснащений численними датчиками 
та вимірювальними приладами, які збирають дані про його стан і стиль водіння. Ці дані можуть 
також містити Вашу особисту інформацію. До таких персональних даних належать: 

• Зображення навколишньої території автомобіля (до 360°) і 
• номерні знаки. 

 
(«дані») 
 

Ми обробляємо Ваші персональні дані на основі наших законних інтересів виключно для цілей 
розробки, тестування, випробування та забезпечення якості (обов'язкові випробування у галузі 
безпеки). Подальше використання цих персональних даних є забороненим. 

Законний інтерес компанії Audi полягає в розробці та захисті важливих функцій безпеки, таких 
як системи сприяння водієві, а також системи високоавтоматизованого та повністю 
автоматизованого водіння. Іншими важливими завданнями є підвищення безпеки наших 
продуктів, транспортних засобів і дорожнього руху, а також мінімізація ризику виникнення ДТП. 

VI. Хто отримує мої дані? 

В межах компанії Audi Ваші дані передаються зазначеним особам у тому обсязі, який є 
необхідним для виконання наших договірних і законодавчих зобов’язань і захисту наших 
законних інтересів (наприклад, в межах процесу розробки продуктів у відділі технічної 
розробки). Наші постачальники послуг (так звані обробники даних), до яких ми звертаємось і 
залучаємо, також можуть отримувати дані для цих цілей. Зазвичай Ми передаємо Ваші 
персональні дані третім сторонам, лише якщо це необхідно для виконання договору, якщо Ми 
або третя сторона маємо законний інтерес у розкритті інформації або якщо Ви надали свою 
згоду. Крім цього, дані можуть передаватися третім особам (зокрема, слідчим органам чи 
органам безпеки) в обсязі, необхідному згідно з законом або обов'язковими нормативними чи 
судовими розпорядженнями. Детальну інформацію про категорії обробників даних, яких Ми 
залучаємо, та інших одержувачів персональних даних можна знайти в наступному розділі. Через 
обсяги та складність обробки даних компанія Audi не може назвати кожного з одержувачів 
Ваших персональних даних у цій Політиці конфіденційності, саме тому ми зазвичай вказуємо 
лише категорії одержувачів. 

1. Обробники даних 

Постачальники послуг, які виступають і діють від імені компанії Audi (так звані обробники 
даних), можуть отримувати дані для наступних цілей. Ми використовуємо обробників даних 
наступних категорій для надання конкретних послуг, які допомагають Нам у веденні наших 
робочих процесів. До них, зокрема, належать суб'єкти наступних категорій:  

• Компанії, що входять до групи VW та є постачальниками послуг (наприклад, у галузі ІТ) 
для Audi (VW AG), 

• Постачальники послуг з архівування, 
• Постачальники послуг з хостингу, 
• Постачальники ІТ-послуг та 

2. Треті сторони 

Ми передаємо Ваші персональні дані наступним одержувачам або категоріям одержувачів, 



які беруть участь у розробці продукту та оцінці випробувань і виконують функції контролерів 
відповідно до чинного законодавства про захист даних: 

• Компаніям, що належать до групи Audi,  
• Компаніям, що належать до групи VW, 
• Партнерам з розвитку, 
• ВНЗ, 
• Представникам органів влади в межах їхньої відповідальності (таким як податкова 

інспекція, поліція, прокуратура) та  
• представникам судових органів. 

Ми з радістю надамо Вам додаткову інформацію про одержувачів даних, пов'язаних з 
окремими тест-драйвами. Для запитів скористайтеся нижченаведеними контактами 

3. Чи передаються дані до третіх країн? 

У деяких випадках персональні дані можуть передаватися в країну за межами 
Європейського Союзу або Європейського економічного простору (у так звані треті країни). 
Якщо одержувач знаходиться в третій країні, дані можуть передаватися в країну, 
законодавство якої може не забезпечувати належного рівня захисту даних, порівнянного з 
рівнем в ЄС. 

У разі передачі даних до третіх країн, де рівень захисту даних може не відповідати 
належному, ми гарантуємо, що до розкриття інформації одержувач має адекватний рівень 
захисту даних (наприклад, згідно з рішенням Комісії ЄС про адекватність або з угодою щодо 
так званих стандартних договірних положень Європейського Союзу з одержувачем) або Ми 
отримали Вашу чітку згоду на передачу даних. 

За запитом Ми надамо Вам копію конкретних застосовних або узгоджених правил для 
забезпечення належного рівня захисту даних. Для цього зверніться до Нас за контактними 
даними, наведеними в розділі B. цієї Політики конфіденційності. 

Детальну інформацію щодо передачі даних до третіх країн (у відповідних випадках) можна 
знайти в цьому розділі або за наступним посиланням. 

https://gdpr.audi.com/ 

VII. Як довго зберігаються мої дані? 

Дані, зібрані в процесі використання тестового автомобіля, будуть зберігатися протягом терміну, 
необхідного для проведення відповідних тестів і випробувань.  

Після досягнення вищевказаних цілей Ваші дані будуть видалені. У деяких випадках може 
виникнути необхідність у зберіганні таких даних після зазначеного терміну для заходів із 
забезпечення якості, включаючи довгострокові спостереження та розробку продукції (з метою 
ведення виробничої документації та обліку). Крім цього, компанія Audi зберігатиме дані згідно 
з юридичними зобов'язаннями щодо їхньої архівації, якщо подальша обробка слугуватиме для 
подання чи виконання позовної заяви або для захисту у разі подання такої заяви, а також якщо 
це необхідно для науково-дослідницьких цілей. 

*** 

https://gdpr.audi.com/
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