Duomenų rinkimas kaupiant anoniminių
duomenų bazę, skirtą automatizuotam
vairavimui tobulinti (priklauso nuo modelio ir
įrangos)
I. Duomenų valdytojas
Šiuo pareiškimu apie duomenų apsaugą informuojame jus, kad jūsų asmens duomenis renka,
tvarko ir naudoja įmonė
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 WOLFSBURG
VOKIETIJA
kundenbetreuung@volkswagen.de
numeris komerciniame registre – Nr. HRB 100484 (Braunšveigo apygardos teismas) („Volkswagen
AG“), kai įjungiamas duomenų siuntimas kaupiant anoniminių duomenų bazę, skirtą
automatizuotam vairavimui tirti ir tobulinti.

II. Išsami informacija apie duomenų tvarkymą
Įkėlimo funkcija naudojama renkant matavimo duomenis, kuriuos užfiksavo automobilio jutikliai.
Šie matavimo duomenys perduodami į mūsų duomenų serverį (žr. aukščiau, A.V.1. „Duomenų
serveris“), nedelsiant užtikrinamas jų anonimiškumas ir „Volkswagen“ bei bendradarbiaujantys
partneriai juos naudoja tirdami ir tobulindami automatizuotą vairavimą. Matavimo duomenys
sudaryti iš dviejų duomenų grupių:
a. duomenys, reikšmingi atkuriant veiksnius, turėjusius įtakos automobiliui:
• automobilio padėtis ir laiko žyma:
automobilio padėtis
matavimo laikas
santykiniai judėjimo duomenys (pvz., ratų sukimasis, vairo sukimas, automobilio greitis ir
pagreitis)
variklio duomenys, reikšmingi automobilio judėjimui (pvz., variklio sukimo momentas,
apsisukimų skaičius, stabdymas)
• duomenys apie artimiausią aplinką, gauti šiais jutikliais:
kameros jutikliais (pvz., atpažinti ženklai, eismo juostos, statiški ir dinamiški objektai, bet ne
nuotraukų ir vaizdo įrašų duomenys)
radarų jutikliais (pvz., statiški objektų atspindžiai, atpažinti dinamiški objektai)
ultragarso jutikliais (pvz., šoninis atstumas iki aplinkinių objektų)
oro sąlygos, lietus, apšvietimas (pvz., temperatūra, lietus, šviesos pokytis)
• atpažintos eismo situacijos:
pavojus konkrečioje vietoje (pvz., spūsties pabaiga, eismo įvykiai, gedimai)
kelių būklė (pvz., sukibimo koeficientas, kelio maršrutas)
b. duomenys, reikšmingi nustatant vairuotojo pageidaujamą vairavimą:

• atpažintas vairuotojo elgesys:
vairuotojo judesiai vairuojant (pvz., sukant vairą, stabdant, spaudžiant akceleratorių)
automobilio sistemų, kurios daro poveikį judėjimui, naudojimas (pvz., pavarų perjungimas,
pagalbinių vairavimo sistemų valdymas, saugos sistemų valdymas)
pagalbinių važiavimo funkcijų būsena ir veikimas (pvz., greičio reguliavimo sistemos
veikimas, įjungtas avarinis stabdymas, pagalbinės pastatymo sistemos veikimas)
Tokiu atveju renkami tik tie duomenys, kurie reikalingi tiriant ir tobulinant funkcijas, skirtas iš
dalies ar visiškai automatizuotam vairavimui užtikrinti. Anoniminiai matavimo duomenys, remiantis
sutartimi, kurioje numatyta atitinkama duomenų apsaugos garantija, teikiami ir su „Volkswagen“
bendradarbiaujantiems partneriams, kurie šiuos duomenis taip pat naudoja tirdami ir tobulindami
automatizuotą vairavimą.
Remiantis šiais duomenimis sukuriama imitacinė aplinka, padedanti išbandyti būsimas
automatines važiavimo funkcijas realiomis sąlygomis ir galinti būti palyginama su realaus
vairuotojo pageidaujamu elgesiu. Kadangi, siekiant užtikrinti automatinio važiavimo saugumą,
bandomasis automobilis turi nuvažiuoti daug milijardų kilometrų, į šią duomenų bazę būtina
įtraukti realius duomenis. Tik tuomet galima pakankamai išanalizuoti visas eismo situacijas ir
užtikrinti, kad būsimos automatinės važiavimo funkcijos bus patikimos ir pakankamai saugios,
todėl visada galės priimti teisingus sprendimus ir apsaugoti automobilyje esančius žmones.
Surinktų ir į duomenų serverį perduotų duomenų kokybė yra patikrinama, o vėliau duomenų
serveryje nedelsiant užtikrinamas jų anonimiškumas. Duomenys serveryje saugomi ne ilgiau kaip
dvidešimt keturias (24) valandas, o tuo metu užtikrinamas jų anonimiškumas ir tikrinama kokybė.
Vėliau pradiniai iš automobilio gauti duomenys visiškai pašalinami. Anonimiškumo užtikrinimo
procedūra nuolat tikrinama, ar ji naudinga ir veiksminga, ir tobulinama atsižvelgiant į naujausius
mokslinius duomenis bei pažangiausias technologijas.

III. Teisinis pagrindas ir teisėtas interesas
Duomenų rinkimas, skirtas duomenims iš automobilio paimti, yra pagrįstas interesų įvertinimo
teisiniu pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Minėti automatinių važiavimo funkcijų
tyrimo, tobulinimo ir saugos užtikrinimo tikslai gali būti pasiekti tik turint didelę duomenų bazę,
sudarytą iš kuo įvairesnių eismo scenarijų, pagrįstų realiu važiavimu. Įprastų bandomųjų ilgalaikių
važiavimų šiuo atveju nebepakanka. Duomenys turi būti gauti remiantis kuo įvairesniais važiavimo
scenarijais, kada aplinka ir eismo situacijos gali būti aprašomos algoritmais tik vykstant realiam
eismui. Šiuo atveju nepakanka ir įsigyti papildomų duomenų, nes siūlomi duomenys nėra tinkamos
kokybės ir jau netrukus pasensta. Todėl „Volkswagen“ teisėtas interesas yra tvarkyti duomenis ir
kurti anoniminių duomenų bazę.

IV. Duomenų rinkimo pradžia ir trukmė
Duomenų perdavimas nėra įjungiamas gamykloje, jis prasideda tik užregistravus aktyvų pagrindinį
„We Connect“ naudotoją. Duomenų įkėlimą galima tiesiogiai įjungti arba išjungti reguliuojant
slankiklį „Automatizuoto vairavimo tobulinimas“ privatumo nustatymuose. Toliau duomenų
perdavimas priklauso nuo privatumo nustatymo lygmenų. Įkėlimas veikia tik lygmenyse „Naudoti
vietos duomenis“ ir „Pranešti apie vietą“. Jei esant įjungtam automobiliui naudotojas su aktyvinta
funkcija „Automatizuoto vairavimo tobulinimas“ pakeičiamas į naudotoją su išjungta funkcija,
interesų įvertinimo teisiniu pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) VIN ir „Volkswagen
UserID“ kartą gali būti perduotas „Volkswagen“. Perduoti duomenys nėra saugomi.

V. Duomenų gavėjai

1. Duomenų serveris
Duomenys tvarkomi šių paslaugų teikėjų serveriuose tik mūsų užsakymu ir pagal mūsų nurodymus:
„CARIAD SE“
Berliner Ring 2
38440 WOLFSBURG
VOKIETIJA
Audi AG
Auto-Union-Straße 1
85057 INGOLSTADT
VOKIETIJA
Amazon Web Services, Inc. (toliau – AWS)
410 Terry Ave. North
SEATTLE WA 98109
JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

2. IT pagalbos teikėjai
Mes taip pat naudojamės IT bendrovės paslaugomis. Ji, pavyzdžiui, atlieka mūsų IT sistemų
techninę priežiūrą ir teikia techninę pagalbą. Jeigu šis paslaugų teikėjas turi prieigą prie jūsų
asmens duomenų, jis tvarko šiuos duomenis tik mūsų užsakymu ir pagal mūsų nurodymus.
Hexad GmbH
Porschestraße 58
38440 WOLFSBURG
VOKIETIJA

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosiose šalyse
„Volkswagen AG“ šiame pareiškime apie duomenų apsaugą nurodytais tikslais jūsų asmens
duomenis perduoda taip pat gavėjams ir duomenų tvarkytojams, įsikūrusiems už ES ribų. Tinkamai
jūsų asmens duomenų apsaugai užtikrinti „Volkswagen AG“ su šiais gavėjais sutaria dėl
standartinių ES sutarčių sąlygų. Be to, jei to reikia pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės
aktus, siekiant užtikrinti tinkamą jūsų asmens duomenų apsaugą taikomos kitos apsaugos
priemonės (pvz., šifravimas ir papildomos sutarties nuostatos). Taikomas ES standartinių sutarčių
sąlygas galite rasti šiuo adresu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%
3A32010D0087.

VI. Jūsų teisės
Jūs galite bet kada nemokamai pasinaudoti šiomis teisėmis „Volkswagen AG“ atžvilgiu. Ši nuostata
taikoma ir tokiu mastu, kuriuo mes kartu su kitomis įmonėmis esame atsakingi už duomenų
tvarkymą. Papildomą informaciją apie galimybę pasinaudoti savo teisėmis rasite interneto
svetainėje https://datenschutz.volkswagen.de/ .

1. Teisė susipažinti su duomenimis
Jūs turite teisę reikalauti iš mūsų patvirtinimo, ar ir (jei taip) kokie su jumis susiję asmens
duomenys yra tvarkomi ir kokioms trečiosioms šalims ES viduje ir už jos ribų buvo perduoti jūsų
duomenys. Jūs taip pat turite teisę gauti savo asmens duomenų, kuriuos mes tvarkėme, kopiją.

2. Teisė ištaisyti duomenis
Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytumėme jūsų neteisingus arba neišsamius asmens
duomenis.

3. Teisė reikalauti ištrinti duomenis
Jūs turite teisę reikalauti ištrinti jūsų duomenis, jei susidaro BDAR 17 straipsnyje minimos sąlygos.
Pagal šį straipsnį jūs, pavyzdžiui, galite reikalauti ištrinti duomenis, jei jie nebėra reikalingi, kad
būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami. Be to, jūs galite reikalauti ištrinti duomenis, jei mes
tvarkome jūsų duomenis remdamiesi jūsų sutikimu, o jūs atšaukiate šį sutikimą.

4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą
Jūs turite teisę apriboti jūsų duomenų tvarkymą, jei susidaro BDAR 18 straipsnyje minimos sąlygos.
Pavyzdžiui, jei jūs užginčijate savo duomenų tikslumą. Jūs galite reikalauti apriboti jūsų duomenų
tvarkymą tokiam laikotarpiui, per kurį tikrinamas duomenų tikslumas.

5. TEISĖ NESUTIKTI
Jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi šiais atvejais:
• Jei duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės
rinkodaros tikslais).
• Jei duomenų tvarkymas (įskaitant profiliavimą) yra pagrįstas vienu iš šių teisinių pagrindų:
o Tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant
mums pavestas viešosios valdžios funkcijas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punktas).
o Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų mūsų arba trečiosios šalies interesų (BDAR 6
straipsnio 1 dalies f punktas), o mes negalime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų
teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti,
vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Jei nesutinkate, prašome informuoti mus apie priežastis,
kodėl nesutinkate su duomenų tvarkymu.

6. Teisė į duomenų perkeliamumą
Jeigu duomenys tvarkomi remiantis sutikimu ar sutarties vykdymu, be to, jie tvarkomi
automatizuotomis priemonėmis, jūs turite teisę gauti savo duomenis susistemintu, įprastai
naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui.
Be to, jūs turite teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenis mes tiesiogiai perduotume kitam
duomenų valdytojui.

7. Atšaukimo teisė
Jeigu duomenų tvarkymas pagrįstas sutikimu, jūs turite teisę bet kuriuo metu nemokamai atšaukti
savo sutikimą, atšaukimui įsigaliojant nuo atšaukimo laiko, išsiųsdami el. pašto pranešimą šiuo
adresu: info-datenschutz@volkswagen.de; datenschutz@volkswagen.de, arba pasinaudodami
mūsų kontaktiniais duomenimis.

8. Teisė pateikti skundą
Be to, jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (pvz., Žemutinės Saksonijos duomenų
apsaugos pareigūnui arba jūsų gyvenamojoje vietovėje atsakingai priežiūros institucijai) dėl mūsų
atliekamo jūsų duomenų tvarkymo.

VII. Kontaktiniai asmenys
1. Asmenys, į kuriuos galima kreiptis dėl naudojimosi savo teisėmis
Asmenis, į kuriuos galima kreiptis dėl naudojimosi savo teisėmis, ir papildomą informaciją rasite
šioje interneto svetainėje: https://datenschutz.volkswagen.de/ .

2. Duomenų apsaugos pareigūnas
Galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną, kuris yra kontaktinis asmuo, atsakingas už
klausimus, susijusius su duomenų apsauga:
Datenschutzbeauftragter der Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 WOLFSBURG
VOKIETIJA
datenschutz@volkswagen.de

