Information om hur vi använder dina uppgifter
vid användning av Car2X-funktionen
A. Allmän information
Med denna sekretesspolicy vill vi informera dig om användningen av dina uppgifter när du
använder Car2X-funktionen, förutsatt att ditt fordon är utrustat med Car2X och att Car2X är
aktiverat. Information om databehandling i ditt fordon utanför Car2X-användningen finns även i
sekretesspolicyn för användning av de mobila onlinetjänsterna (Car-Net och We Connect).
Du kan alltid läsa den aktuella versionen av sekretesspolicyn på https://portal.volkswagen-we.com.
Ansvarig för databehandling i samband med Car2X-funktionen som är installerad i ditt fordon är
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
datenschutz@volkswagen.de
som är registrerat i handelsregistret i Braunschweig med nummer HRB 100484 (”_ Volkswagen AG
_“)

B. Car2X-kommunikation
I. Grundprinciper
Ditt fordon är utrustat med en Car2X-funktion. Om du aktiverar den här funktionen kommer ditt
fordon kunna utbyta viktig trafikinformation (t.ex. om olyckor eller trafikstockningar) med
trafikanter eller trafikinfrastruktur ifall dessa också stödjer Car2X-funktionen. Härigenom blir din
körning ännu säkrare.
Kommunikationen sker direkt mellan ditt fordon och andra trafikanter eller trafikinfrastruktur,
inom ett område av cirka 200 m till 800 m. Räckvidden kan variera beroende på miljö, t.ex. i
tunnlar eller i innerstaden.

II. Teknisk tillgänglighet och säkerhet
Ditt fordon använder vissa grundläggande funktioner i ditt fordon för att tillhandahålla Car2Xfunktionen, som också behandlar personuppgifter.
1. Teknisk tillgänglighet
För att säkerställa säker kommunikation med ditt fordon och för att säkerställa att du kan använda
alla tjänster och funktioner som köpts eller bokas med ditt fordon, synkroniseras fordonets
chassinummer och din IP-adress och den inställda tiden i ditt fordon med vår databas. För att
skydda din identitet och dina uppgifter kommer chassinumret att anonymiseras i möjligaste mån.
Behandlingen av dessa uppgifter görs på grundval av våra legitima intressen att erbjuda dig
tjänster och funktioner samtidigt som vi hindrar obehöriga personer att använda av våra tjänster
och funktioner. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 § f) Allmänna
dataskyddsförordningen – (”GDPR”).

2. Dataserver
Uppgifterna behandlas på följande företags servrar enligt våra instruktioner:
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 krypteras data enligt de avtal som gjorts med oss och bearbetas uteslutande på
dataservrar i EU. Eftersom AWS är baserat i USA kan (läs)åtkomst till data från USA inte uteslutas.
Av detta skäl har ett motsvarande, EU-standardiserat, dataskyddsavtal (rimlig garanti för
databehandling i länder utanför EU) slutits för att skydda dina personuppgifter tillräckligt.
3. IT-support
Vi använder också olika IT-tjänsteleverantörer. Dessa stöder oss inom underhåll och teknisk
support. Såvitt de får tillgång till dina personuppgifter, behandlar de bara dem på vår vägnar och
enligt våra instruktioner. Ett orderbehandlingsavtal enligt artikel 28 GDPR har slutits med dem, så
att dina uppgifter också är föremål för vår höga skyddsnivå inom processorerna.

III. Car2X-funktioner
Car2X kan hjälpa dig i följande situationer:
1. Varning för lokala faror
Car2X-funktionen undersöker området inom den ovan beskrivna räckvidden kring ditt fordon för
att varna dig för relevanta lokala riskområden. För detta ändamål hämtas och utvärderas
körinformation från andra Car2X-användare. Om ett fordon till exempel inleder en nödbromsning
och sänder denna information via Car2X, kan ditt fordon visa ett varningsmeddelande. Beakta
följande: Ditt fordon utför inte automatiska köråtgärder på grund av sådana varningar, de leder
alltså exempelvis inte till automatisk nödbromsning.
2. Förlängning av automatisk avståndshållare
Car2X-tekniken kan förbättra fordonets avläsningssensorer (t.ex. radar- och kamerasystem) och
tidigare upptäcka trafiksituationer, så att du kan reagera på dem ännu tidigare. Med hjälp av mer
exakt information om en trafiksituation, kan till exempel den automatiska avståndshållaren i
kombination med farthållaren reagera proaktivt på slutet av en kö och automatiskt justera
hastigheten. Dessutom förbättras till exempel funktionen som hjälper till med att manuellt byta
körfält.
3. Andra funktioner
Ytterligare Car2X-funktioner kommer eventuellt att utvecklas i framtiden. Vi informerar dig
separat om databehandling i samband med nya Car2X-funktioner.

IV. Datautbyte

När du aktiverar Car2X-systemet skickar den kontinuerligt trafikinformation till andra Car2Xanvändare (t.ex. andra fordon, infrastruktur) och gör det möjligt för dem att bedöma den aktuella
trafiksituationen. Följande data överförs för detta: Information om Car2X-sändaren (temporärt ID,
typ, rörelseriktning, hastighet), fordonsinformation (fordonsmått), körinformation (acceleration,
geografisk position), information från fordonssensorer (yaw-hastighet, kurva, ljusstatus,
pedalstatus och styrvinkel) och vägförlopp (vägpunkter, dvs. positionsuppgifter, för de senaste 200
m till 500 m av körbanan).
Dessutom sänder det aktiverade Car2X-systemet ytterligare data till andra Car2X-användare vid
vissa händelser. Dessa händelser inkluderar, men är inte begränsade till, stopp av ett fordon,
motorstopp, olyckor, aktiva säkerhetssysteminterventioner och köer. Överföringen sker endast vid
inträffade händelser. Följande data överförs dessutom: Händelseinformation (händelsetyp,
tidpunkt för händelsen och tidpunkten för meddelandet, geografiskt läge, händelseområde,
rörelseriktning) och vägförlopp (vägpunkter, dvs. positionsuppgifter, för de senaste 600 m till 1
000 m av körbanan).
Data som skickas till andra Car2X-användare kommer att vara anonymiserade. Det betyder att du
inte kommer att visas som avsändare av informationen för de andra Car2X-deltagarna.
Volkswagen AG har inte tillgång till dessa uppgifter och lagrar dem inte.

V. Certifikat
För att förhindra missbruk i Car2X-kommunikation signeras Car2X-information med ett
pseudonymiserat certifikat innan den skickas ut. Baserat på signaturerna kan det mottagande
Car2X-systemet kontrollera om ett Car2X-meddelande är autentiskt, dvs. skickat av en legitim
Car2X-sändare och inte manipulerats. För att även kunna tilldela ett entydigt certifikat till ditt
Car2X-system används ditt fordons chassinummer (VIN) och överförs till en Car2X-server. Detta
gör det möjligt att tillhandahålla de pseudonymiserade certifikaten för Car2X-kommunikationen.
Den nämnda Car2X-servern drivs på Volkswagen AG:s vägnar av NEXUS Technology GmbH, CarlZeiss-Strasse 2, 76275 Ettlingen. För att ytterligare förbättra säkerheten för dina uppgifter
kommer nya certifikat att utfärdas till ditt Car2X-system med jämna mellanrum.
De data som skickas under tillgången till Car2X-servern kommer tillsammans med
styrdonscertifikatet, chassinumret, och de inledande parametrarna att sparas i fem år för
certifikatsgenerering, därefter raderas de automatiskt.
De data som skickas under tillgången till Car2X-servern kommer att sparas tillsammans med
styrdonscertifikatet, chassinumret och de inledande parametrarna för certifikatgenereringen enligt
certifikatpolicyn för användning och drift av europeiska kooperativa intelligenta transportsystem
(C-ITS) i fem år och raderas automatiskt efter utgången giltighetstid för respektive certifikat.

C. Behandlingsändamål, rättslig grund och registrerade
rättigheter
Dina uppgifter kommer att behandlas för att tillgängliggöra Car2X-funktionerna och för att främja
trafiksäkerheten i ditt och andra trafikanters intresse. Den rättsliga grunden för databehandling är
skyddet av berättigade intressen (artikel 6.1 § f) GDPR).
För att skydda dina sekretessinställningar behandlas data i den lägsta möjliga omfattningen vid
tillgängliggörande av Car2X, och överförs enbart till Volkswagen AG för att kunna utfärda
certifikaten för ditt Car2X-system.

När det gäller dina uppgifter som behandlas av Volkswagen AG finns följande rättigheter
tillgängliga för dig som du kan hävda gentemot Volkswagen AG när som helst utan kostnad, om de
juridiska förutsättningarna förekommer. Mer information om utövande av dina rättigheter finns på
webbplatsen https://datenschutz.volkswagen.de.

I. Rätt till information
Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

II. Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade av oss.

III. Rätt till radering
Du har rätt att kräva att dina uppgifter raderas om förutsättningarna i artikel 17 i GDPR uppfylls.
Därmed kan du t.ex. kräva att dina uppgifter raderas om de inte längre är nödvändiga för de
ändamål som de samlades in för. Dessutom kan du kräva en radering om vi behandlar dina
uppgifter grundat på ditt samtycke och du återkallar detta samtycke.

IV. Rätt till begränsad användning
Du har rätt att kräva att dina uppgifter används i begränsad omfattning om förutsättningarna i
artikel 18 i GDPR uppfylls. Så är t.ex. fallet om du påstår att dina uppgifter är felaktiga. Under tiden
som dina uppgifter kontrolleras kan du då kräva att de behandlas i begränsad omfattning.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
V. Rätt till invändning
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Om behandlingen beror på ett övervägande berättigat intresse från Volkswagen AG eller en
tredje part (artikel 6.1 § f) GDPR) har du rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas. Du kan
även invända mot behandlingen i de fall bearbetningen krävs för att utföra en uppgift som
antingen ligger i allmänhetens intresse eller som utövas av offentlig myndighet (artikel 6.1 § e)
GDPR). Du har även rätt att invända mot databehandling för direktannonsering. Detta gäller även
vid profilering, både när det görs på grundval av ett övervägande berättigat intresse (artikel 6.1 §
f GDPR) och när det är förknippat med direktreklam. Vid en invändning ber vi dig att meddela oss
av vilka skäl du invänder mot att dina uppgifter ska användas. Du kan göra invändningar mot
databehandling för direktmarknadsföring utan att ange någon orsak. På samma sätt kan du, utan
att ange någon orsak, invända mot behandling som syftar till profilering, om detta rör
direktreklam.

VI. Rätt till dataöverföring
Om databehandlingen sker grundat på ett godkännande eller ett avtal och om den dessutom sker
automatiskt, har du rätt att få dina uppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format,
och att överföra dem till andra datahanterare.

VII. Ångerrätt

Om databehandlingen sker grundat på ett samtycke har du rätt att återkalla detta samtycke när
som helst och utan kostnad med verkan tills vidare.

VIII. Överklaganderätt
Du har dessutom rätt att klaga till en tillsynsmyndighet (t.ex. landkommissarien för dataskydd i
Niedersachsen) om vår behandling av dina uppgifter.

IX. Begränsningar
De Car2X-nyheter som skickas mellan ditt fordon och andra trafikanter eller trafikinfrastruktur
överförs inte till Volkswagen AG, och sparas inte heller. Observera att vi av denna anledning inte
kan erbjuda dig någon rätt till information, korrigering, radering eller dataöverföring vad gäller
dina Car2X-data. Om du inte vill ha vidare behandling av din data kan du när som helst avaktivera
Car2X-funktionen i ditt fordon. Behandling av din data kommer då inte att äga rum, förutom
uppdatering av certifikaten (BV). Databehandling för teknisk tillgänglighet (B. II. 1.) och
uppdatering av certifikaten (BV), även med deaktiverad Car2X-funktion, är nödvändiga för att
säkerställa tillgängligheten av dessa funktioner när som helst, så snart du aktiverar dem (igen). En
uppdatering av certifikat och databehandling för teknisk tillgänglighet sker inte om du ställer in
ditt fordon till offline-läge i sekretessinställningarna.

D. Dina kontaktpersoner
Kontaktpersonerna för att utöva dina rättigheter och mer information finns på följande webbsida:
https://datenschutz.volkswagen.de.
Dataskyddsansvarig för Volkswagen AG är tillgänglig för dig som kontaktperson för frågor som
gäller dataskydd:
Datenschutzbeauftragter der Volkswagen AG
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg
datenschutz@volkswagen.deär tillgänglig för dig som kontaktperson för frågor som gäller
dataskydd.
Visad information senast ändrad:
Sekretesspolicy [oktober 2019]
Den senaste versionen kan alltid hämtas på https://portal.volkswagen-we.com .

