Henvisninger til anvendelse af data ved brug af
Car2X-funktionen
A. Generelle henvisninger
Denne databeskyttelseserklæring informerer Dem om anvendelsen af Deres data ved brug af
Car2X-funktionen, såfremt Deres køretøj er udstyret med Car2X, og Car2X er aktiv. De kan desuden
finde henvisninger til databehandling i Deres køretøj uden brug af Car2X i
databeskyttelseserklæringen for brug af de mobile online-tjenester (Car-Net og We Connect).
De kan til enhver tid læse den aktuelle udgave af databeskyttelseserklæringerne på https://portal.
volkswagen-we.com.
Ansvarlig for databehandling i forbindelse med Car2X-funktionen, der er installeret i Deres køretøj,
er
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
datenschutz@volkswagen.de
registreret i handelsregisteret for Amtsgericht Braunschweig under nr. HRB 100484 ("_
Volkswagen AG _")

B. Car2X-kommunikation
I. Principper
Deres køretøj er udstyret med en Car2X-funktion. Når De aktiverer denne funktion, er Deres
køretøj i stand til at udveksle vigtige trafikinformationer, f.eks. vedrørende ulykker eller køer, med
andre trafikanter eller trafikinfrastrukturen, for så vidt dette understøtter Car2X-funktionerne.
Deres færdsel i trafikken bliver endnu mere sikker som følge heraf.
Kommunikationen foregår direkte mellem Deres køretøj og andre trafikanter eller
trafikinfrastrukturen i et nærområde på ca. 200 m til 800 m. Denne rækkevidde kan variere
afhængigt af omgivelserne, f.eks. i tunneller eller i byområder.

II. Teknisk tilgængelighed og sikkerhed
For at kunne udføre Car2X-funktionen anvender dit køretøj forskellige grundfunktioner i køretøjet,
der ligeledes behandler personoplysninger.
1. Teknisk tilgængelighed
For at garantere en sikker kommunikation med dit køretøj og sikre, at du kan udnytte alle de
tjenester og funktioner, du har erhvervet med dit køretøj eller yderligere har bestilt, afstemmes
FIN og IP-adressen for dit køretøj og klokkeslættet, der er gemt i køretøjet, med vores database.
For at beskytte din identitet og dine data pseudonymiseres FIN så meget som muligt.
Behandlingen af disse data foretages ud fra vores berettigede interesse i at kunne tilbyde dig
tjenester og funktioner og samtidig forhindre, at vores tjenester og funktioner anvendes af

uvedkommende. Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6 stk. 1 litra f) i GDPR (generel forordning
om databeskyttelse).
2. Dataserver
Dataene behandles på servere hos følgende registerførere på vores anvisning:
Audi AG
Auto-Union-Straße 1
85057 Ingolstadt
Deutschland
Amazon Web Services, Inc. ("AWS")
410 Terry Av. North
Seattle WA 98109
United States
Hos AWS krypteres dataene efter aftaler, der er truffet med os, og behandles udelukkende på
dataservere i EU. Da AWS har hovedsæde i USA, kan en (læse-)adgang til dataene fra USA ikke
udelukkes. Af denne grund er der indgået en tilsvarende EU-standarddatabeskyttelsesaftale
(passende garanti til databehandling i ikke-europæiske lande) for at beskytte Deres
personoplysninger tilstrækkeligt.
3. IT-supportserviceudbydere
Vi anvender forskellige IT-serviceudbydere. Disse hjælper os i forbindelse med vedligeholdelse og
teknisk support. Hvis de opnår adgang til dine personoplysninger, behandler de kun disse på vores
vegne og på vores anvisning. Der er indgået ordrebehandlingsaftaler med disse iht. art. 28 DSGVO,
således at dine data også med hensyn til registerførere er underlagt vores høje beskyttelsesniveau.

III. Car2X-funktioner
Car2X kan hjælpe dig i følgende situationer:
1. Advarsel om lokale faresteder
Car2X-funktionen kontrollerer det ovenfor beskrevne nærområde rundt om Deres køretøj for at
gøre Dem opmærksom på relevante lokale faresteder. Til dette formål modtages og analyseres der
kørselsinformationer fra andre Car2X-deltagere. Hvis et forankørende køretøj f.eks. indleder en
nødbremsning og sender denne information via Car2X, kan Deres køretøj vise en advarselsmelding.
Bemærk: Deres køretøj udfører ingen automatiserede indgreb på grundlag af sådanne
advarselsmeldinger, indleder altså f.eks. ikke automatisk en nødbremsning.
2. Udvidelse af den automatiske afstandsregulering
Car2X-teknologien kan udvide de forudseende sensorfunktioner i Deres køretøj (f.eks. radar- og
kamerasystemer) og registrere trafiksituationer endnu tidligere, så De kan reagere tidligere på
disse. Ved hjælp af mere nøjagtige oplysninger om en trafiksituation kan den automatiske
afstandsregulering i forbindelse med hastighedsreguleringen f.eks. reagere forudseende på enden
af en kø og automatisk tilpasse hastigheden. Desuden forbedres f.eks. funktionen til hjælp ved
manuelt vejbaneskift.
3. Yderligere funktioner

Der vil om nødvendigt blive udviklet yderligere Car2X-funktioner i fremtiden. Vi underretter Dem
separat om databehandlingen i sammenhæng med de nye Car2X-funktioner.

IV. Dataudveksling
Når De aktiverer Car2X-systemet, sender dette løbende generelle trafikinformationer til andre
Car2X-deltagere (f.eks. andre køretøjer eller infrastrukturen) og gør det muligt for disse at vurdere
den aktuelle trafiksituation. Hertil overføres følgende data: Informationer om Car2X-senderen
(midlertidigt ID, type, bevægelsesretning, hastighed), køretøjsinformationer (køretøjsdimensioner),
kørselsspecifikke informationer (acceleration, geografisk position), informationer fra
køretøjssensorer (giring, kurveforløb, lysstatus, pedalstatus og styrevinkel) og vejforløb
(vejpunkter, dvs. positionsdata, for de sidste 200 m til 500 m af kørselsforløbet).
Derudover overfører det aktiverede Car2X-system ved bestemte hændelser yderligere data til
andre Car2X-deltagere. Til disse hændelser hører særligt standsning af et køretøj, punkteringer,
ulykker, indgreb udført af et aktivt sikkerhedssystem og køender. Overførslen foregår kun, når
hændelsen indtræffer. Følgende data overføres desuden: Oplysninger om hændelsen
(hændelsestype, tidspunkt for hændelsen og tidspunkt for meddelelsen, geografisk position,
hændelsesområde, bevægelsesretning) og vejforløb (vejpunkte, dvs. positionsdata, for de sidste
600 m til 1000 m af kørselsforløbet).
Dataene, der sendes til andre Car2X-deltagere, pseudonymiseres. Det betyder, at De ikke vises
som afsender af informationen for de andre Car2X-deltagere.
Volkswagen AG har ingen adgang til disse data og gemmer dem ikke.

V. Certifikater
For at forhindre misbrug ved Car2X-kommunikationen signeres Car2X-informationer med et
pseudonymiseret certifikat, før de afsendes. På baggrund af signaturerne kan det modtagende
Car2X-system kontrollere, om en Car2X-meddelelse er autentisk, dvs. blev afsendt af en
legitimeret Car2X-sender og ikke er manipuleret. For også at kunne tildele et entydigt certifikat til
Deres Car2X-system anvendes køretøjsidentifikationsnummeret (VIN) til Deres køretøj og sendes
til en Car2X-server. Derved er det muligt at tilvejebringe de pseudonymiserede certifikater for
Car2X-kommunikationen. Den nævnte Car2X-server drives på vegne af Volkswagen AG af NEXUS
Technology GmbH, Carl-Zeiss-Straße 2, D-76275 Ettlingen. For at kunne forbedre sikkerheden for
Deres data yderligere tildeles der nye certifikater til Deres Car2X-system i regelmæssige intervaller.
Data, som overføres, mens der er adgang til Car2X-serveren, gemmes sammen med
styreenhedscertifikatet, VIN og de oprindelige parametre for generering af certifikatet og gemmes
i 5 år. Herefter slettes de automatisk.
Data, som overføres, mens der er adgang til Car2X-serveren, bliver sammen med
styreenhedscertifikatet, VIN og de oprindelige parametre for generering af certifikatet gemt i 5 år
efter udløbet af det pågældende certifikats gyldighed og derefter slettet automatisk i henhold til
Certificate Policy for Deployment and Operation of European Cooperative Intelligent Transport
Systems (C-ITS).

C. Behandlingsformål, retsgrundlag og berørte personers
rettigheder

Behandlingen af Deres data foretages for at kunne levere Car2X-funktionerne og for at øge
sikkerheden i trafikken i Deres egen og de andre trafikanters interesse. Retsgrundlaget for
databehandlingen er varetagelsen af berettigede interesser (art. 6 stk. 1, litra f) i forordningen om
databeskyttelse).
Ved leveringen af Car2X bliver Deres personlige oplysninger kun behandlet i så lille omfang som
muligt og udelukkende sendt til Volkswagen AG til tildeling af certifikater til Deres Car2X-system.
Med henblik på Deres data, der behandles af Volkswagen AG, har De, når de lovmæssige
betingelser foreligger, følgende rettigheder, som De til enhver tid uden vederlag kan påberåbe
Dem over for Volkswagen AG. De kan finde yderligere oplysninger om udøvelse af Deres
rettigheder på websiden https://datenschutz.volkswagen.de.

I. Ret til indsigt
Du har ret til at modtage oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger fra os.

II. Ret til berigtigelse
Du har ret til at forlange, at vi berigtiger urigtige eller ufuldstændige personoplysninger, som
angår dig.

III. Ret til sletning
Du har ret til, såfremt de i artikel 17 i Databeskyttelsesforordningen (GDPR) nævnte
forudsætninger foreligger, at forlange, at dine oplysninger bliver slettet. I henhold hertil kan du f.
eks. forlange, at dine data bliver slettet, hvis disse ikke længere er nødvendige for formålene, som
de blev indsamlet til. Desuden kan du forlange sletning, hvis vi behandler dine data på grundlag af
dit samtykke, og du tilbagekalder dette samtykke.

IV. Ret til begrænsning af behandling
Du har ret til, såfremt de i artikel 18 i GDPR nævnte forudsætninger foreligger, at forlange, at
behandlingen af dine oplysninger begrænses. Dette er for eksempel tilfældet, hvis du bestrider
rigtigheden af dine data. I dette tilfælde kan du forlange, at behandlingen begrænses under
varigheden af kontrollen af dataenes rigtighed.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
V. Ret til indsigelse
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Såfremt behandlingen sker ud fra en overordnet set legitim interesse hos Volkswagen AG eller
hos en tredjepart (art. 6 stk. 1 litra f) GDPR), har De ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af
Deres oplysninger. De kan også gøre indsigelse mod behandlingen i de situationer, hvor
behandlingen er påkrævet ved udførelsen af en opgave, som enten er i offentlighedens interesse
eller sker under udøvelse af offentlig myndighed (art. 6 stk. 1 litra e GDPR). De har også ret til at
gøre indsigelse mod databehandlingen, hvis formålet med den er direkte markedsføring. Dette
gælder endvidere i relation til profilering, både i det tilfælde, hvor denne gennemføres med
udgangspunkt i en overvejende legitim interesse iht. GDPR (art. 6 stk. 1 litra f ) og i det tilfælde,
at denne hænger sammen med den direkte markedsføring. I tilfælde af indsigelse beder vi Dem

om at meddele grundene til, at De gør indsigelse mod databehandlingen. De kan uden angivelse
af en grund gøre indsigelse mod databehandling til direkte markedsføring. De kan ligeledes uden
angivelse af grunde gøre indsigelse mod behandling i profileringsøjemed, når dette hænger
sammen med den direkte markedsføring.

VI. Ret til dataportabilitet
Hvis databehandlingen beror på et samtykke eller opfyldelse af en kontrakt, og den desuden sker
ved brug af en automatiseret behandling, har du ret til at modtage dine data i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og videresende disse til en anden registerfører.

VII. Tilbagekaldelsesret
Såfremt databehandlingen beror på et samtykke, har du ret til vederlagsfrit og til enhver tid at
tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden.

VIII. Ret til at indgive klage
Desuden har du ret til at indgive klage over vores behandling af dine oplysninger hos en
tilsynsmyndighed (fx hos datatilsynsmyndigheden i Niedersachsen).

IX. Begrænsninger
Car2X-meddelelserne, der udveksles mellem Deres køretøj og andre trafikanter eller
trafikinfrastrukturen, sendes ikke til og gemmes ikke af Volkswagen AG. Vær opmærksom på, at vi
derfor heller ikke kan give Dem nogen ret til oplysning, berigtigelse, sletning eller dataportabilitet
med hensyn til Deres Car2X-data. Hvis De ikke ønsker, at Deres data fortsat anvendes, kan De til
enhver tid deaktivere Car2X-funktionen på Deres køretøj. Derefter foretages der ingen behandling
af Deres data, bortset fra til opdateringen af certifikaterne (B. V.). Databehandling med henblik på
teknisk tilgængelighed (B. II. 1.) og opdateringen af certifikater (B. V.), også ved deaktiveret Car2Xfunktion, er nødvendige for at sikre, at disse funktioner altid er til rådighed, så snart De (gen)
aktiverer dem. En opdatering af certifikaterne og databehandling med henblik teknisk
tilgængelighed foretages ikke, hvis De i privatlivsindstillingerne aktiverer indstillingen "Offline" for
Deres køretøj.

D. Dine kontaktpersoner
Du finder dine kontaktpersoner til udøvelse af dine rettigheder og til yderligere oplysninger om
databeskyttelse på følgende webside: https://datenschutz.volkswagen.de.
Repræsentanten for datatilsyn hos Volkswagen AG står som kontaktperson klar til at hjælpe dig,
hvis du har spørgsmål vedrørende databeskyttelse:
Datenschutzbeauftragter der Volkswagen AG
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg
datenschutz@volkswagen.de
Status for de viste oplysninger:
Databeskyttelseserklæring [oktober 2019]
Den seneste udgave af databeskyttelseserklæringen kan til enhver tid læses på: https://portal.
volkswagen-we.com.

