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OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI VALEO O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SHROMAŽĎOVANÝCH PŘI
POUŽITÍ TESTOVACÍCH VOZŮ

Společnost Valeo (dále jen „Valeo“ nebo „my“) vybavuje své testovací vozy kamerami pro
testování produktů v reálném prostředí. Kamery v našich testovacích vozech pořizují při jízdě
po silnici fotografie a videa, na kterých můžete být zachyceni i vy. To se může například stát,
když půjdete po ulici nebo budete řídit vozidlo jedoucí vedle našeho testovacího vozu.
Přestože vás naše kamery mohou zachytit, ujišťujeme vás, že nemáme zájem vás identifikovat
jako konkrétního jednotlivce, ale zaměřujeme se výhradně na naše technologie.
Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. V tomto oznámení o ochraně osobních údajů
vysvětlujeme, jaké údaje zachycujeme a zaznamenáváme prostřednictvím našich testovacích
vozů. Toto oznámení je určeno chodcům a dalším účastníkům silničního provozu mimo naše
testovací vozy.
1. Obecné zásady
Cílem společnosti Valeo je zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu
osobních údajů včetně nedávno přijatého evropského obecného nařízení o ochraně osobních
údajů (dále jen „GDPR“) a dodržovat práva subjektů údajů. Když vyvíjíme, projektujeme nebo
vyrábíme produkty, jež mohou dát vznik našim povinnostem dle GDPR, během konstruování
a vyvíjení daných produktů zohledňujeme ochranu osobních údajů a jejich zabezpečení již od
návrhu. Společnost Valeo zavedla komplexní program dodržování ochrany osobních údajů,
který zahrnuje mnoho zásad, postupů, nástrojů, formulářů a smluvních doložek, jakož
i podrobné školení a vzdělávací program.

2. Kdo jsme?
Valeo je správcem osobních údajů, které shromažďujeme prostřednictvím našich testovacích
vozů. Hlavní sídlo naší společnosti je sice v Paříži (43 rue Bayen, 75848 Paris Cedex, France),
ale jinak působíme ve 33 zemích po celém světě.

3. Jaké osobní údaje shromažďujeme?
Jako společnost působící v oblasti vyspělých automobilových technologií směřujeme rozsáhlé
investice do výzkumu a vývoje za účelem navrhování a testování našich inovativních produktů,
technologií či aplikací. To zahrnuje také testování našich produktů v reálném prostředí. Jak již
bylo uvedeno výše, kamery v našich testovacích vozech pořizují při jízdě po silnici fotografie
a videa, na kterých můžete být zachyceni i vy.
Tyto fotografie a videa shromažďujeme výhradně za účelem zlepšení schopnosti našich
produktů nebo systémů zabudovaných v testovacích vozech rozlišovat mezi objekty v okolí,
a nikoli za účelem vaší identifikace nebo činění jakýchkoli rozhodnutí o vás jako jednotlivci. Na
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všechny zachycené osobní údaje používáme přísná bezpečnostní opatření, jakož
i anonymizační techniky k rozostření vašich snímků z vašeho okolí. Další informace o těchto
opatřeních najdete v částech „Jak používáme osobní údaje?“ a „Jakým způsobem chráníme
vaše osobní údaje?“ níže.

4. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?
Společnost Valeo uchovává záznamy z testovacích vozů v zabezpečeném prostředí po dobu
nezbytně nutnou k dosažení účelů, za nimiž byly údaje shromážděny, nebo v souladu s dobou
uchovávání stanovenou příslušnými právními předpisy, mj. z oblasti občanského, trestního
a obchodního práva. Valeo, jakožto společnost vyvíjející bezpečnostní technologie pro vozidla
a testování, podléhá přísným regulačním režimům, které vyžadují, abychom údaje o vývoji
produktu uchovávali po dobu 15 let od posledního nabídnutí daného produktu na trhu.

5. Jak používáme vaše osobní údaje?
Fotografie a videa pořízená našimi testovacími vozy používáme na podporu našich
výzkumných, analytických nebo ověřovacích aktivit. Tyto fotografie a videa analyzujeme
konkrétně proto, abychom pochopili pohyb a chování chodců nebo jiných řidičů na ulici
v zájmu vytvoření a vyškolení detekčních senzorů pro použití v nových vozidlech (která
bychom mohli prodávat my nebo jiní výrobci automobilů), jakož i technologie umělé
inteligence používané v souvislosti s našimi produkty a službami.
V každém případě nebudou snímky, které zachytíme, nikdy srovnávány s jinými údaji, které by
nám umožnily vaši identifikaci, ani nebudou použity k učinění jakýchkoli rozhodnutí o vás.
Nemáme žádný zájem identifikovat vaši totožnost a nedovolíme ani nikomu jinému, aby vás
na našich snímcích identifikoval. Tyto snímky budou použity pouze pro účely statistického
zpracování barevných záznamů v zájmu vývoje a vylepšení produktů a pro vědecký výzkum
zaměřený na zlepšení umělé inteligence a všech souvisejících technologií.
Společnost Valeo vyvinula specifické protokoly pro správu shromažďování, přenosu
a používání osobních údajů získaných během těchto testů, včetně uplatňování robustních
opatření na zachování jejich důvěrnosti, jakož i bezpečnostních opatření. Před provedením
analýzy použije společnost Valeo na snímky anonymizační techniky (např. rozmazání
zachycených osob), pokud to nebude mít dopad na kvalitu obrázků nebo na výsledky testů.

6. Na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje?
Jak již bylo uvedeno výše, na fotografie a videa pořízená našimi testovacími vozy používáme
anonymizační techniky, a proto je nepovažujeme za materiál obsahující osobní údaje.
V omezených případech, kdy můžeme uchovávat podrobnosti, které by nám umožnily
identifikaci určité osoby, vycházíme z následujícího právního základu:
Osobní údaje obsažené na jakýchkoli fotografiích nebo videích získaných prostřednictvím
našich testovacích vozů zpracováváme proto, že je to nezbytné za účelem splnění zákonných
povinností, kterým podléháme v souvislosti s bezpečností našich produktů. Tyto údaje
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zpracováváme také z důvodu prosazování našeho oprávněného zájmu při zajišťování souladu
našich produktů s technickými požadavky a specifikacemi či bezpečnostními požadavky, jakož
i z důvodu zlepšování našich produktů, včetně hodnocení jejich výkonu a spolehlivosti
v reálném prostředí. A konečně, pokud nám to umožňuje příslušná jurisdikce, osobní údaje
získané prostřednictvím našich testovacích vozů můžeme použít pro účely vědeckého
výzkumu.

7. Jakým způsobem sdílíme vaše osobní údaje?
Jiné společnosti Valeo: Valeo je mezinárodní společnost a tak také jedná. Vaše osobní údaje
proto mohou zpracovávat zaměstnanci společnosti Valeo přímo ve vaší zemi, stejně jako
zaměstnanci jiných společností Valeo v zahraničních zemích. Bez ohledu na to, ve které zemi
dochází ke zpracování vašich osobních údajů, podléhají Programu dodržování ochrany
osobních údajů společnosti Valeo a je s nimi nakládáno se stejnou úrovní péče a ochrany
napříč celou organizací Valeo. Zpracovatelé osobních údajů Valeo: V případě, že je společnost
Valeo nucena zadat zpracování osobních údajů poskytovateli třetí strany, je tento zpracovatel
osobních údajů velmi pečlivě vybrán a vázán dohodami o zpracování údajů, které vyžadují, aby
osobní údaje používal pouze k jasně stanoveným účelům. Přísným dohodám o mlčenlivosti
podléhají také zaměstnanci zpracovatele osobních údajů, kteří navíc procházejí i školením.
Jiné třetí strany: Pro účely, které vysvětlujeme v tomto oznámení, můžeme osobní údaje sdělit
našim poradcům (např. právním, finančním, obchodním nebo jiným) a třetím stranám
povoleným zákonem (např. policii, regulačním orgánům, vládním agenturám nebo soudním či
správním orgánům). Fotografie nebo videa pořízená během testovacích jízd našich produktů
(nikoli však jména nebo jiné typy osobních údajů) můžeme sdílet také se členy výzkumné
a vývojové komunity v oblasti technologie vozidel bez řidiče, abychom jim umožnili analýzu
těchto snímků pro jejich vlastní účely, jakož i následné sdílení zjištěných závěrů s námi za
účelem zvýšení bezpečnosti technologií v této oblasti jako celku. Tito inženýři rovněž podléhají
přísným dohodám o mlčenlivosti a podmínkám přístupu. Pokud chcete vidět seznam členů
komunity, s nimiž by mohly být vaše osobní údaje sdíleny, kontaktujte našeho pověřence na
ochranu osobních údajů, jehož údaje jsou uvedeny v části „Jak nás můžete kontaktovat?“.
Export údajů: Vždy, když sdílení osobních údajů vyžaduje, aby společnost Valeo předala tyto
údaje mimo Evropskou unii, jsou zavedena veškerá nezbytná ochranná opatření pro zajištění
ochrany vašich osobních údajů, včetně uzavření doložek o mezinárodním předávání údajů
schválených Evropskou komisí. Pokud si přejete obdržet kopii takovýchto doložek, kontaktujte
našeho pověřence na ochranu osobních údajů, jehož údaje jsou uvedeny v části „Jak nás
můžete kontaktovat?“.

8. Jakým způsobem chráníme vaše osobní údaje?
Jsme odhodláni zajistit bezpečnost, důvěrnost a integritu údajů. Údaje získané při našich
výzkumných, vývojových a testovacích činnostech se snažíme anonymizovat nebo
pseudonymizovat.
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Náš globální program dodržování ochrany osobních údajů zahrnuje školení, kontroly, zásady,
postupy a pravidla, která nám umožňují vytvářet a dodržovat kulturní, organizační, fyzická
i technická opatření k zajištění ochrany vašich osobních údajů.
Tento program zahrnuje:
►

zásady ochrany osobních údajů společnosti Valeo;

►

etický kodex pro obchodní partnery společnosti Valeo, podle kterého se musí naši
obchodní dodavatelé a poskytovatelé zavázat k nakládání s osobními údaji jako
s důvěrnými informacemi;

►

zásady pro zpracovatele údajů, které pro zpracovatele údajů stanovují smluvní
podmínky v souladu s nařízením GDPR;

►

zásady společnosti Valeo pro mezinárodní předávání osobních údajů, které vyžadují,
aby zaměstnanci společnosti Valeo zajistili uzavření doložek o mezinárodním
předávání údajů schválených Evropskou komisí platných pro předávání údajů mimo
Evropu;

►

obecné zásady pro postup ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů
společnosti Valeo;

►

protokol pro používání údajů v rámci testování a pilotních projektů výrobků;

►

dohody o mlčenlivosti;

►

povinné školicí programy;

►

nástroje a metody;

►

audity a kontroly.

Za program odpovídá globální multidisciplinární tým.
Úřad pro ochranu osobních údajů, úřad pro informační bezpečnost a oddělení informačních
systémů navíc úzce spolupracují ve snaze zajistit příslušné zabezpečení námi zpracovávaných
osobních údajů.
Využíváme konkrétní řešení a plány mimo jiné s cílem:
►

ochránit údaje před náhodnou ztrátou;

►

předcházet neoprávněnému přístupu, využívání, zničení či zpřístupnění údajů;

►

zajistit kontinuitu výkonu činnosti a možnost obnovy po havárii;

►

omezit přístup k osobním údajům;

►

provádět posouzení dopadů na soukromí v souladu se zákonem a s našimi firemními
zásadami;

►

školit zaměstnance a smluvní partnery v oblasti bezpečnosti údajů;

►

řídit rizika třetích stran prostřednictvím smluv a bezpečnostních prověrek.
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Kromě toho jsme zavedli také následující zásady:
►

zásady vnitřní bezpečnosti společnosti Valeo;

►

politiku skupiny Valeo v oblasti ochrany důvěrných informací a dobrého jména
společnosti a zásady používání sociálních sítí;

►

zásady bezpečnosti informačních systémů pro externí partnery společnosti Valeo.

Vezměte na vědomí, že se nejedná o úplný seznam.
9. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji
Dojde-li k získání vašich osobních údajů v důsledku nahrávání na silnicích, naše nahrávací vozy
se snaží informovat subjekty údajů o tom, že byly pořízeny jejich snímky, což jim umožňuje
získat přístup k příslušným prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Valeo a dále
porozumět účelům takového shromažďování údajů i jejich zpracování.
V souladu s nařízením GDPR můžete mít dále právo požádat o:
►

Přístup k vašim osobním údajům: Můžete požádat o přístup k následujícím
informacím:
a) účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) případný příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, zejména jakékoli
třetí země či mezinárodní organizace;
d) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (nebo kritéria použitá pro stanovení
této doby);
e) zda budou osobní údaje zpracovávány automatizovaným zpracováním včetně
profilování, a pokud ano, pak i postup a případné důsledky;
f) informace o platných zárukách při případném předávání údajů do třetích zemí či
mezinárodním organizacím; anebo
g) informace o zdroji údajů, pokud nebyly získány přímo od vás.

►

Odvolání souhlasu: Svůj souhlas můžete odvolat, pokud jsou vaše osobní údaje
zpracovávány na základě tohoto souhlasu.

►

Opravu osobních údajů: V případě, že jsou vaše osobní údaje nepřesné, máte právo
požádat o jejich opravu, a jsou-li neúplné, o jejich doplnění na základě vámi
poskytnutých informací.

►

Výmaz – toto právo je známo také jako „právo být zapomenut“: Máte právo požádat
společnost Valeo o výmaz vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud je
dán jeden z těchto důvodů:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny;
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b) je odvolán souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný
další právní důvod pro zpracování;
c) vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů; nebo
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
►

Omezení zpracování: Právo na požádání o omezení zpracování vašich osobních údajů
můžete uplatnit v kterémkoli z těchto případů:
a) popíráte přesnost osobních údajů; nebo
b) potřebujete údaje pro důvody související s právními nároky.

►

Automatizované rozhodování: Nepoužíváme automatizované nástroje pro
rozhodování a profilování, ale v případě, že dojde ke změně, máte právo nebýt
předmětem automatizovaného rozhodování, které by se vás významně dotýkalo,
a můžete trvat na lidském zásahu.

►

Přenositelnost údajů: Máte právo požádat o poskytnutí osobních údajů ve
„strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném a interoperabilním formátu“
a jejich předání jiné straně, např. poskytovateli služeb. Výše uvedené se týká
osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu a jejichž
zpracování probíhá automatizovaně. Je-li to technicky proveditelné, můžete požádat
o to, aby osobní údaje byly předány přímo z našich systémů jinému poskytovateli.

►

Právo podat stížnost u regulačního orgánu pro ochranu údajů: Stížnost
u regulačního orgánu pro ochranu údajů můžete podat ve vaší jurisdikci. Ve Francii se
jedná o Francouzský národní úřad pro ochranu osobních údajů (Commission
Nationale Informatique et Libertés ) a ve Spojeném království o dozorový úřad
(Information Commissioner's Office).

Výše uvedená práva můžete uplatnit písemně, a to na adrese našeho sídla nebo zasláním emailu na adresu dpo.external@valeo.com. Vaše uplatnění těchto práv podléhá určitým
výjimkám, včetně ochrany veřejného zájmu (např. prevence nebo odhalování trestné činnosti)
a našich zájmů (např. zachování právních výsad). Pokud uplatníte některá z těchto práv,
prověříme váš nárok a požádáme vás o předložení vašeho dokladu totožnosti, jakož i dalších
případných informací potřebných ke zpracování vaší žádosti.

10. Jak nás můžete kontaktovat?
Máte-li jakékoli dotazy či připomínky ohledně ochrany osobních údajů, vašich osobních
informací, nebo přejete-li si podat stížnost, kontaktujte pověřence na ochranu osobních údajů
skupiny Valeo (sídlícího v pařížské centrále) s použitím následujících údajů:
Valeo Management Services
Global Data Protection Officer
43, rue Bayen
75848 Paris Cedex
France
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PROGRAM GDPR – Oznámení společnosti Valeo o ochraně osobních údajů shromažďovaných při
použití testovacích vozů

E-mail: dpo.external@valeo.com
Každý, kdo má důvod domnívat se, že Program dodržování ochrany osobních údajů společnosti
Valeo není dodržován, nebo kdo chce v souvislosti s tímto programem nahlásit možná
porušení zákona, má k dispozici také Oznamovací systém společnosti Valeo:
E-mailem na adresu: valeo@expolink.ce.uk
Prostřednictvím webových stránek systému Expolink: www.expolink.co.uk/valeo
Zasláním žádosti nebo nároku Úřadu pro ochranu údajů: dpo.external@valeo.com
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ETIKA A DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ
https://smartworkplace.apps.valeo.com/ethics-and-compliance-portal/home
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