Indicaţii pentru utilizarea datelor la folosirea
tehnologiei Car2X
A. Indicaţii generale
Cu această declaraţie de protecţie a datelor dorim să vă informăm despre utilizarea datelor
dumneavoastră la folosirea tehnologiei Car2X, în măsura în care autovehiculul dumneavoastră este
dotat cu tehnologia Car2X şi tehnologia Car2X este activă. Indicaţii pentru prelucrarea datelor din
autovehiculul dumneavoastră în afara folosirii Car2X se găsesc şi în declaraţia de protecţie a
datelor pentru folosirea serviciilor online mobile (We Connect).
Nivelul actual al declaraţiilor de protecţie a datelor poate fi vizualizat în orice moment la
https://consent.vwgroup.io/consent/v1/texts/carnet/ro/ro/dataprivacy/latest/html (We Connect)
şi https://consent.vwgroup.io/consent/v1/texts/carnet/ro/ro/dataprivacycar2x/latest/html (Car2X).
Responsabilul pentru prelucrarea datelor în corelaţie cu tehnologia Car2X implementată
autovehiculul dumneavoastră este
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
registrul comerţului înregistrat al judecătoriei Braunschweig la nr. reg. com. 100484 („Volkswagen
AG“)

B. Comunicaţia Car2X
I. Principiile
Autovehiculul dumneavoastră este dotat cu o tehnologie Car2X. Activaţi această funcţie, dacă
autovehiculul dumneavoastră este capabil să schimbe informaţii importante referitoare la traficul
pe drumuri publice, de ex. despre accidente sau blocaje, cu alţi participanţi la trafic sau
infrastructura traficului, în măsura în care acestea sunt de asemenea compatibile cu tehnologia
Car2X. Participarea dumneavoastră la traficul pe drumuri publice devine astfel mai sigură. Dacă vă
autentificaţi prima oară ca utilizator în autovehicul, verificaţi dacă setarea Car2X corespunde
dorinţelor dumneavoastră şi dezactivaţi, după caz, Car2X manual.
Comunicaţia se realizează direct între autovehiculul dumneavoastră şi alţi participanţi la trafic,
respectiv infrastructura traficului, într-o zonă adiacentă de aproximativ 200 m până la 800 m.
Această rază de acţiune poate varia în funcţie de zona adiacentă, de ex. în tunele sau în oraş.

## II. Disponibilitatea tehnică şi securitatea
Autovehiculul dumneavoastră utilizează pentru disponibilizarea tehnologiei Car2X anumite funcţii
de bază ale autovehiculului dumneavoastră, care prelucrează de asemenea datele cu caracter
personal.

1. Disponibilitatea tehnică

Pentru a asigura o comunicaţie sigură cu autovehiculul dumneavoastră şi pentru a vă asigura că
puteţi utiliza toate serviciile şi funcţiile achiziţionate sau înregistrate suplimentar cu autovehiculul
dumneavoastră, sunt comparate numărul de identificare al autovehiculului (FIN) şi adresa IP a
autovehiculului dumneavoastră şi ora curentă salvată în autovehiculul dumneavoastră cu baza
noastră de date. Pentru protecţia identităţii dumneavoastră şi datelor dumneavoastră este
pseudonimizat FIN pe cât posibil. Prelucrarea acestor date se realizează pe baza intereselor
noastre autorizate de a vă putea oferi servicii şi funcţii şi totodată pentru a împiedica utilizarea
serviciilor şi funcţiilor noastre de persoane neautorizate. Baza principială a prelucrării este art. 6
alin. 1 lit. f) Regulamentul general privind protecţia datelor– („RGPD”).

2. Servere de date
Datele sunt prelucrate pe serverele următoarelor persoane împuternicite de operator conform
instrucţiunilor noastre:
Audi AG
Auto-Union-Straße 1
85057 Ingolstadt
Germania
Amazon Web Services, Inc. („AWS“)
410 Terry Av. North
Seattle WA 98109
United States
La AWS, datele sunt criptate conform convențiilor încheiate cu noi și sunt prelucrate exclusiv pe
servere de date din UE. Deoarece AWS are sediul în Statele Unite ale Americii, au fost încheiate
garanţii corespunzătoare adecvate UE pentru prelucrarea datelor în ţări care nu sunt europene cu
AWS, pentru a proteja suficient datele cu caracter personal.

3. Prestatori de servicii de asistență IT
Utilizăm de asemenea diferiți prestatori de servicii IT. Aceştia ne sprijină în domeniul de întreţinere
curentă şi de servicii tehnice de asistenţă clienţi. În măsura în care aceştia au acces la datele
dumneavoastră cu caracter personal, ei le prelucrează numai la cererea noastră şi conform
instrucţiunilor noastre. Cu dumneavoastră au fost încheiate contractele de prelucrare a
contractului conform art. 28 RGPD, astfel încât datele dumneavoastră să se supună şi în domeniul
persoanei împuternicite de operator nivelului nostru ridicat de protecţie.

III. Funcţionalităţile Car2X
Car2X vă poate sprijini în următoarele situaţii:

1. Avertizare asupra locurilor periculoase locale
Funcţia Car2X verifică zona adiacentă descrisă mai sus din jurul autovehiculului dumneavoastră,
pentru a atrage atenţia asupra locurilor periculoase locale relevante. În acest scop, sunt
recepţionate şi evaluate informaţiile de deplasare ale altor participanţi Car2X. Dacă un autovehicul
aflat în faţă iniţiază o frânare de urgenţă şi transmite această informaţie prin Car2X, poate afişa
autovehiculul un mesaj de avertizare. Vă rugăm să aveţi în vedere: autovehiculul dumneavoastră
nu execută pe baza unor astfel de mesaje de avertizare intervenţii de deplasare automatizate, nu
iniţiază de ex. automat o frânare de urgenţă.

2. Extinderea reglării automate a distanţei
Tehnologia Car2X poate extinde sistemul de senzori proactiv al autovehiculului dumneavoastră (de
ex. sistemele cu radar şi cu cameră) şi poate detecta mai devreme situaţiile din trafic, astfel încât
să puteţi reacţiona mai devreme la acestea. Prin informaţii mai detaliate despre o situaţie din trafic
poate reacţiona proactiv reglarea automată a distanţei în combinaţie cu reglarea vitezei asupra
unui capăt final al blocajului şi poate adapta automat viteza. Suplimentar este îmbunătăţită de ex.
funcţia pentru sprijinirea la schimbarea manuală a benzii de circulaţie.

3. Alte funcționalități
După caz, sunt dezvoltate pe viitor alte funcţii Car2X. Despre prelucrarea datelor în corelaţie cu
noile funcţii Car2X vă vom informa în mod special.

IV. Schimbul de date
Dacă activaţi tehnologia Car2X, aceasta transmite consecutiv informaţii generale de trafic la alţi
participanţi Car2X (de ex. alte autovehicule, infrastructură) şi permite acestora o evaluare a
situaţiei actuale din trafic. Următoarele date sunt transmise în acest scop: informaţiile pentru
emiţătorul Car2X (ID-ul temporar, tipul), informaţiile autovehiculului (masa autovehiculului),
informaţiile referitoare la deplasare (acceleraţia, poziţia geografică, sensul de mişcare, viteza),
informaţiile din senzorii autovehiculului (rata de giraţie, dispunerea curbei, starea luminii, starea
pedalei şi unghiul de bracaj) şi parcursul (punctele cursei, adică datele de poziţie, pentru ultimii
200 m până la 500 m ai parcursului de deplasare).
Mai mult de atât transmite tehnologia Car2X activată la anumite evenimente date suplimentare la
alţi participanţi Car2X. De aceste evenimente aparţin în special oprirea unui autovehicul, pene,
accidente, intervenţiile unui sistem activ de siguranţă şi capete finale ale blocajului. Transmiterea
se realizează numai în cazul unui eveniment neprevăzut. Următoarele date sunt transmise
suplimentar: informaţiile despre eveniment (tipul de eveniment, momentul evenimentului şi
momentul mesajului informativ, poziţia geografică, zona evenimentului, sensul de mişcare) şi
parcursul (punctele cursei, adică datele de poziţie, pentru ultimii 600 m până la 1000 m ai
parcursului de deplasare).
Datele transmise la alţi participanţi Car2X sunt pseudonimizate. Acest lucru înseamnă că
dumneavoastră nu sunteţi afişat ca emiţător al informaţiei pentru alţi participanţi Car2X.
Volkswagen AG nu are acces asupra acestor date şi nu le salvează.

V. Certificate
Pentru a împiedica un abuz la comunicaţia Car2X, sunt semnate informaţiile Car2X înainte de
transmitere cu un certificat pseudonimizat. Pe baza semnăturilor sistemul Car2X care
recepţionează verifică, dacă este autentic un mesaj informativ Car2X, adică este transmis de un
emiţător Car2X legitimat şi nu a fost manipulat. Pentru a putea atribui şi sistemului
dumneavoastră Car2X un certificat univoc, este utilizat FIN-ul autovehiculului dumneavoastră şi
transmis la un server Car2X. Astfel se permite disponibilizarea certificatelor pseudonimizate pentru
comunicaţia Car2X. Serverul menţionat Car2X este operat în numele Volkswagen AG de la NEXUS
Technology GmbH, Carl-Zeiss-Straße 2, 76275 Ettlingen. Pentru a îmbunătăţi securitatea datelor
dumneavoastră, sunt atribuite sistemului dumneavoastră Car2X noi certificate la intervale regulate.
Datele transmise pe parcursul accesului la serverul Car2X sunt salvaţi împreună cu certificatul
unităţii de comandă, FIN-ul şi parametrii iniţiali pentru generarea certificatului pentru 5 ani şi apoi
sunt şterşi automat.

VI. Statistica utilizatorului
Pentru evaluarea statistică a prelucrării tehnologiei Car2X în Europa, sunt exportate FIN-ul şi data
primei înregistrări a autovehiculului la Backend pentru tehnologia Car2X din IT-Backend. Datele
sunt salvate pe un server intern VW timp de 5 ani şi apoi sunt şterse automat.

C. Scopurile de prelucrare, baza principială şi drepturile
persoanelor afectate
Prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează pentru disponibilizarea tehnologiei Car2X, precum
şi pentru a promova siguranţa traficului pe drumuri publice în interesul dumneavoastră şi interesul
celorlalţi participanţi la trafic. Analiza FIN-ului, precum şi a datei primei înregistrări a
autovehiculului la Backend pentru tehnologia Car2X se realizează pentru evaluări statistice.
Totodată se asigură pe baza datelor colectate, ca înregistrarea să funcţioneze corect în ansamblu şi
să nu fie prezente defecţiuni sistematice globale.
Baza principială pentru prelucrarea datelor este respectarea intereselor autorizate (art. 6 alin. 1 lit.
f) RGPD).
La disponibilizarea Car2X sunt prelucrate pentru protecţia sferei dumneavoastră private datele
numai în volum redus şi exclusiv pentru atribuirea certificatelor pentru sistemul dumneavoastră
Car2X la Volkswagen AG. Cu privire la datele prelucrate de Volkswagen AG vă sunt disponibile, la
prezenţa condiţiilor necesare legale, următoarele drepturi, pe care le puteţi valida în orice moment
gratuit faţă de Volkswagen AG. Informaţii suplimentare cu privire la exercitarea drepturilor dvs.
găsiţi pe site-ul web https://datenschutz.volkswagen.de.

I. Dreptul la informare
Aveți dreptul de a primi informații de la noi despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

## II. Dreptul la rectificare
Aveți dreptul să ne solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă sunt
incorecte sau incomplete.

III. Dreptul la ștergere
Aveţi dreptul să solicitaţi ştergerea datelor dumneavoastră, în condiţiile menţionate în articolul 17
al regulamentului general privind protecţia datelor (RGPD). Conform acestuia, puteți, de exemplu,
să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră, dacă acestea nu mai sunt necesare pentru scopul în
care au fost colectate. În plus, puteți solicita ștergerea datelor, dacă prelucrăm date în baza
acordului dumneavoastră și dumneavoastră revocați acest acord.

IV. Dreptul de restricționare a prelucrării
Aveţi dreptul să solicitaţi restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră, dacă se aplică
prevederile articolului 18 RGPD. De exemplu, atunci când contestaţi corectitudinea datelor
dumneavoastră. Puteți solicita restricționarea prelucrării pe durata verificării corectitudinii datelor.

V. Dreptul de contestare

În măsura în care prelucrarea se bazează pe un interes autorizat preponderent al Volkswagen AG
sau al unui terţ (art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD), aveţi dreptul să contestaţi prelucrarea datelor
dumneavoastră. Puteţi contesta prelucrarea şi în filialele, în care este necesară prelucrarea pentru
exercitarea unei atribuţii, care ţine fie de interesul public sau se realizează cu exercitarea
autorităţii publice (art. 6 alin. 1 lit. e) RGPD). În raport cu prelucrarea datelor în scopuri de reclamă
directă vă stă la dispoziţie un drept de contestare. Acest lucru este valabil şi în raport cu profiling
şi chiar în cazul în care acesta este executat pe baza unui interes autorizat preponderent (art. 6
alin. 1 lit. f) RGPD), cât şi în cazul în care acesta este în corelaţie cu reclama directă. În cazul
opoziției, vă rugăm să ne comunicați motivele pentru care vă opuneți prelucrării datelor. Puteţi
contesta prelucrarea datelor în scopuri de reclamă directă fără indicarea unui motiv. De asemenea
fără indicarea motivelor puteţi contesta prelucrarea în scopuri de profiling, dacă aceasta este în
corelaţie cu reclama directă.

VI. Dreptul la portabilitatea datelor
În măsura în care prelucrarea datelor se face pe baza unui acord sau a executării unui contract și se
realizează utilizând sisteme automatizate, aveți dreptul să obțineți datele dumneavoastră într-un
format structurat, uzual și care poate fi citit automat, pentru a le transmite unui alt operator de
date.

VII. Dreptul la revocare
Dacă prelucrarea datelor se bazează pe consimțământ, aveți dreptul să revocați prelucrarea datelor
în cadrul unui consimțământ cu efect pentru viitor, în orice moment, gratuit.

VIII. Dreptul de a depune plângere
În plus, aveți dreptul de a reclama prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră, la o
autoritate de supraveghere (de ex. la responsabilul pentru protecția datelor al landului Saxonia
Inferioară).

IX. Restricții
Mesajele informative Car2X schimbate între autovehiculul dumneavoastră şi alţi participanţi la
trafic, respectiv infrastructura traficului nu sunt transmise la Volkswagen AG sau salvate de acesta.
Vă rugăm să aveţi în vedere că nu putem oferi din acest motiv o solicitare asupra informaţiilor,
autorizării, ştergerii sau transmisibilităţii datelor cu privire la datele dumneavoastră Car2X. Dacă nu
doriţi o altă prelucrare a datelor dumneavoastră, puteţi dezactiva în orice moment tehnologia
Car2X a autovehiculului dumneavoastră. O prelucrare a datelor dumneavoastră nu mai are loc,
făcând abstracţie de actualizarea certificatelor (B. V.). Prelucrările datelor pentru disponibilitatea
tehnică (B. II. 1.) şi actualizarea certificatelor (B. V.), chiar şi la tehnologia Car2X dezactivată, sunt
necesare pentru a asigura în orice moment disponibilitatea acestor funcţii, imediat ce le (re)
activaţi. O actualizare a certificatelor şi prelucrările datelor pentru disponibilitatea tehnică nu mai
are loc, dacă dispuneţi autovehiculul dumneavoastră în setările sferei private în modul offline.

D. Persoana dumneavoastră de contact
Puteţi găsi persoana de contact pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră şi informaţii mai
detaliate pentru protecţia datelor pe următorul site web https://datenschutz.volkswagen.de.
Responsabilul pentru protecţia datelor al Volkswagen AG vă stă la dispoziţie ca persoană de
contact pentru problema referitoare la protecţia datelor:
Responsabilul pentru protecţia datelor al Volkswagen AG

Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg
datenschutz@volkswagen.de
Nivelul de actualitate al informaţiilor afişate: declaraţie de protecţie a datelor [septembrie 2021]
Nivelul de actualitate al declaraţiei de protecţie a datelor poate fi vizualizat în orice moment la
https://consent.vwgroup.io/consent/v1/texts/carnet/ro/ro/dataprivacycar2x/latest/html.

