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VALEO-TESZTAUTÓK ADATRÖGZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Valeo (Valeo, mi, vagy vállalatunk) kamerákkal szereli fel tesztautóit abból a célból, hogy
valós körülmények között tesztelje termékeit. Miközben tesztautóink az utakon haladnak, a
kamerák fényképeket és videókat rögzítenek, amelyeken Ön is megjelenhet. Ez történhet
például akkor, amikor Ön az utcán sétál, vagy a tesztautónk mellett haladó autót vezeti. Bár
előfordulhat, hogy rögzítik Önt ezek a kamerák, biztosítjuk afelől, hogy nem áll szándékunkban
az Ön személy szerinti azonosítása, és figyelmünk kizárólag a technológiánkra összpontosul.
Rendkívül komolyan vesszük az adatvédelmet. A jelen adatvédelmi nyilatkozatban
ismertetjük, hogy milyen adatokat veszünk fel és rögzítünk tesztautóinkkal. A nyilatkozat a
gyalogosok és a tesztautóinkon kívül tartózkodó többi ember számára készült.
1. Általános alapelvek
A Valeo elkötelezett amellett, hogy a személyes adatokat az adatvédelmi szabályokkal, köztük
az európai általános adatvédelmi rendelettel (General Data Protection Regulation, a
továbbiakban: „GDPR”) összhangban kezelje, valamint hogy tiszteletben tartsa az érintettek
jogait. Amikor olyan termékeket fejlesztünk, tervezünk és gyártunk, amelyek a GDPR
keretében adatvédelmi kötelezettséget vonhatnak maguk után, akkor ezen termékek
tervezése és fejlesztése idején is figyelembe vesszük a magánélet- és adatvédelmi
szempontokat. A Valeo átfogó adatvédelmi megfelelőségi programmal rendelkezik, amely
számos szabályzatot, eljárást, eszközt, nyomtatványt és szerződési pontot magában foglal,
valamint részletes képzési és tudatosságfejlesztő programot is tartalmaz.

2. Kik vagyunk?
A Valeo a tesztautóinkkal gyűjtött személyes adatok adatkezelője. Székhelyünk Párizsban
található (43 rue Bayen, 75848 Paris Cedex, Franciaország), emellett világszerte 33 országban
végzünk tevékenységet.

3. Milyen személyes adatokat gyűjtünk?
Csúcstechnológiát alkalmazó gépjárműgyártó vállalatként jelentősen fektetünk be kutatási és
fejlesztési tevékenységekbe, hogy innovatív termékeket, technológiákat és alkalmazásokat
tervezzünk és teszteljünk. Ehhez hozzátartozik termékeink valós körülmények közötti
tesztelése. Ahogy a fentiekben említettük, miközben tesztautóink az utakon haladnak, a
bennük elhelyezett kamerák fényképeket és videókat rögzítenek, amelyeken Ön is
megjelenhet.
Ezeket a fényképeket és videókat kizárólag abból a célból gyűjtjük, hogy javítsuk a
tesztautókba beépített termékeink vagy rendszereink azon képességét, hogy különbséget
tegyenek a környezetükben lévő tárgyak között, nem pedig azért, hogy személy szerint
azonosítsuk Önt, vagy döntéseket hozzunk Önnek kapcsolatban. Szigorú biztonsági
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intézkedéseket alkalmazunk minden rögzített személyes adatra vonatkozóan, és anonimizálási
technikák segítségével kitakarjuk Önt az Önt ábrázoló képekről. Az intézkedésekkel
kapcsolatos további információkat az alábbi „Hogyan használjuk fel a személyes adatokat?” és
„Hogyan védjük a személyes adatokat?” című szakaszokban talál.

4. Meddig tároljuk az Ön személyes adatait?
A Valeo a tesztautók által rögzített felvételeket biztonságos környezetben tárolja a gyűjtés
céljainak eléréséhez szükséges időtartam alatt, vagy a vonatkozó jogi, ideértve a polgárjogi,
büntetőjogi és kereskedelmi jogi szabályozás által előírt megőrzési időszaknak megfelelően.
Az autókban és a tesztek során biztonsággal kapcsolatos technológiát fejlesztő vállalatként a
Valeóra szigorú szabályozási rendszerek vonatkoznak, amelyek előírják számunkra, hogy a
termékfejlesztési adatokat az utolsó érintett termék forgalomba hozatalát követő 15 éven át
megőrizzük.

5. Hogyan használjuk fel a személyes adatokat?
A tesztautóink által rögzített fényképeket és videókat kutatási, elemzési vagy hitelesítési
gyakorlataink támogatására használjuk fel. Pontosabban: kielemezzük ezeket a fényképeket
és videókat, hogy megértsük a gyalogosok és az utakon lévő járművezetők mozgását és
viselkedését abból a célból, hogy kifejlesszük és betanítsuk a jövőben az új járművekben
(amelyeket értékesíthetünk mi magunk vagy más autógyártók is) használható
érzékelőszenzorokat, valamint a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban
alkalmazott mesterségesintelligencia-alapú technológiát.
A rögzített képeket soha nem feleltetjük meg egyéb olyan adatokkal, amelyek lehetővé tennék
az Ön azonosítását, és nem használjuk fel Önnel kapcsolatos döntések meghozatalára. Nem
áll szándékunkban az Ön azonosítása, és másnak sem engedélyezzük, hogy azonosítsa Önt a
felvételeink segítségével. A felvételeket kizárólag a termékek kifejlesztése és javítása
érdekében statisztikai célokra, valamint a mesterséges intelligencia és valamennyi kapcsolódó
technológia fejlesztésére irányuló tudományos kutatásra használjuk fel.
A Valeo kifejlesztett egy specifikus protokollt a tesztek során gyűjtött személyes adatok
gyűjtésének, továbbításának és felhasználásának kezelésére, amely magában foglalja hathatós
titoktartási és biztonsági intézkedések alkalmazását is az adatok tekintetében. A Valeo a képek
elemzése előtt anonimizálási technikákat alkalmaz (pl. a képeken szereplő személyek
elhomályosítását), amennyiben ez nem befolyásolja a képek minőségét vagy a
teszteredményeket.

6. Mi a jogalapja a személyes adatok kezelésének?
Ahogy a fentiekben említettük, anonimizálási technikákat alkalmazunk a tesztautóink által
rögzített fényképeken és videókon, ezért úgy tekintjük, hogy a felvételeink nem tartalmaznak
személyes adatokat. Abban a korlátozott számú esetben, amikor megőrizhetünk olyan
részleteket, amelyek lehetővé teszik egy egyén azonosítását, a következő jogalapokra
támaszkodunk:
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A tesztautóink által gyűjtött bármely fényképen vagy videón szereplő személyes adatokat
azért kezeljük, mert az szükséges a termékbiztonsággal kapcsolatban ránk vonatkozó jogi
kötelezettségeinknek való megfelelés céljából. Annak érdekében is kezeljük az adatokat, hogy
érvényesítsük a termékeink műszaki követelményeknek és előírásoknak, vagy biztonsági
követelményeknek való megfelelőségének biztosításához, valamint a termékeink
fejlesztéséhez – többek között azok teljesítményének és megbízhatóságának valós
körülmények közötti felméréséhez – fűződő jogos érdekeinket. Végül pedig felhasználhatjuk
a tesztautóink által rögzített személyes adatokat tudományos kutatási célokra, amennyiben a
vonatkozó joghatóság ezt engedélyezi számunkra.

7. Hogyan osztjuk meg a személyes adatokat?
Más Valeo-vállalatokkal: A Valeo egy globális vállalat, s akként is tevékenykedik. Ebből
kifolyólag személyes adatait kezelhetik a Ön országában dolgozó Valeo-munkavállalók, de más
Valeo-vállalatok munkavállalói is, akik egy másik országban dolgoznak. Függetlenül attól, hogy
hol tartózkodnak ezek a munkavállalók, az ilyen adatokra vonatkozik a Valeo adatvédelmi
megfelelőségi programja, és a Valeo egész szervezetén belül azonos szintű gondossággal és
figyelemmel kezeljük őket. A Valeo adatfeldolgozóival: Amennyiben a Valeónak ki kell
szerveznie a személyes adatok kezelését egy harmadik fél szolgáltatónak, körültekintően
választja ki az adatfeldolgozót, akire olyan adatkezelési megállapodások vonatkoznak,
amelyek előírják számára, hogy a személyes adatokat csak egyértelműen meghatározott
célokra használja fel. Az adatfeldolgozó munkavállalóira szintén szigorú titoktartási
megállapodások vonatkoznak, és továbbképzésen is részt kell venniük.
Egyéb harmadik felekkel: A jelen nyilatkozatban ismertetett célokból megoszthatjuk a
személyes adatokat tanácsadóink (pl. jogi, pénzügyi, üzleti és egyéb tanácsadók) és a
jogszabályok által engedélyezett harmadik felek számára (pl. rendőrség, szabályozó
hatóságok, kormányzati szervek, igazságügyi vagy közigazgatási hatóságok). Emellett
megoszthatjuk a termékeink tesztvezetései során rögzített fényképeket és videókat (kivéve
neveket és egyéb személyes adatokat) az önvezetőautó-technológiai területtel foglalkozó
kutató-fejlesztő közösség tagjaival, hogy lehetőségük nyíljon a felvételek elemzésére saját
céljaikból, és megoszthassák velünk az eredményeiket, ezáltal a terület egészén javíthassuk a
technológia biztonságosságát. Ezekre a mérnökökre szintén szigorú titoktartási
megállapodások és hozzáférési feltételek vonatkoznak. Ha megtekintené a közösség tagjainak
listáját, akikkel megoszthattuk a személyes adatait, kérjük, lépjen kapcsolatba adatvédelmi
tisztviselőnkkel a „Hogyan érhet el minket?” című szakaszban ismertetett elérhetőségeken.
Adatok exportálására: Minden olyan esetben, amikor a személyes adatok megosztásához
vállalatunknak az Európai Unió területén kívülre kell továbbítania az adatokat, minden
szükséges óvintézkedést megteszünk annak érdekében, hogy fenntartsuk személyes
adatainak védelmét, többek között azzal, hogy aláírjuk az Európai Bizottság által jóváhagyott,
nemzetközi adattovábbításra vonatkozó feltételeket. Ha másolatot szeretne kapni a
feltételekről, kérjük, lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel a „Hogyan érhet el
minket?” című szakaszban ismertetett elérhetőségeken.
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8. Hogyan védjük a személyes adatokat?
Elkötelezettek vagyunk az adatok biztonságának, titkosságának és épségének biztosítása
mellett. Arra törekszünk, hogy anonimizáljuk vagy álnevesítsük a kutatási, fejlesztési és
tesztelési tevékenységeink részeként gyűjtött személyes adatokat.
Globális adatvédelmi megfelelőségi programunk olyan képzéseket, ellenőrzéseket,
szabályozásokat, eljárásokat és iránymutatásokat tartalmaz, amelyek segítenek fejleszteni és
fenntartani kulturális, szervezeti, fizikai és műszaki biztonsági intézkedéseinket az Ön
személyes adatai védelmének biztosítása érdekében.
A program tartalma:
►

A Valeo adatvédelmi alapelvei;

►

A Valeo üzleti partnerekre vonatkozó magatartási kódexe, amely értelmében az üzleti
partnerek és szolgáltatók kötelesek vállalni, hogy a személyes adatokat bizalmasan
kezelik;

►

Az adatfeldolgozói szabályzat, amely az adatfeldolgozókat a GDPR-nak megfelelő
szerződéses feltételeknek veti alá;

►

A Valeo nemzetközi személyesadat-továbbításra vonatkozó szabályzata, amely előírja
a Valeo munkavállalói számára annak biztosítását, hogy a Valeo aláírja az Európai
Bizottság által jóváhagyott, nemzetközi adattovábbításra vonatkozó feltételeket,
amelyek az Európán kívülre történő adattovábbítások esetében kötelező erejűek;

►

A Valeo személyesadat-védelmi incidensekre vonatkozó értesítési eljárása;

►

Termékteszteléssel és -kísérlettel kapcsolatos adatfelhasználásra vonatkozó
protokoll;

►

Titoktartási megállapodások;

►

Kötelező továbbképzési programok;

►

Eszközök és eljárásrendek;

►

Auditok és ellenőrzések.

A programot egy globális multidiszciplináris csapat támogatja.
Ezenfelül az adatvédelmi iroda, az információbiztonsági iroda és az informatikai rendszerek
osztálya szorosan összedolgoznak az általunk kezelt személyes adatok megfelelő védelmének
biztosítása érdekében.
Például meghatározott intézkedéseink és tervezeteink vannak:
►

A véletlenszerű adatvesztés ellen;

►

A jogosulatlan hozzáférés, felhasználás, megsemmisítés vagy közzététel ellen;

►

A üzleti tevékenység folyamatosságának biztosítására és a katasztrófák utáni
rendszer-helyreállítás esetére;

►

A személyes adatok hozzáférhetőségének korlátozására;
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►

Az adatvédelmi hatásvizsgálatok a törvények és az üzleti politikánk szerint történő
elvégzésére;

►

A személyzet és az alvállalkozók számára adatvédelmi továbbképzések nyújtására;

►

A külső felek által jelentett kockázatok kezelésére szerződések és biztonsági
felülvizsgálatok segítségével.

Továbbá a következő szabályzatok vannak érvényben:
►

Valeo belső biztonsági szabályzat;

►

A Valeo titoktartási imázsára és közösségi médiahasználatára vonatkozó szabályzat;

►

A külső partnerekre vonatkozó Valeo IS biztonsági szabályzat.

Tájékoztatjuk, hogy ez a lista nem teljes.
9. A személyes adatokkal kapcsolatos jogai
Ha a személyes adatainak gyűjtése az utakon történő felvételek eredménye, akkor a felvételt
rögzítő járműveink mindent megtesznek azért, hogy értesítsék az érintetteket arról, hogy
felvétel készült róluk, lehetővé téve számukra, hogy hozzáférjenek a Valeo releváns
adatvédelmi nyilatkozataihoz, és jobban megértsék az efféle adatgyűjtés céljait és az
adatkezelés módját.
A GDPR értelmében Önnek jogában áll a következőket kérni:
►

Hozzáférés személyes adataihoz: hozzáférést kérhet a következő információkhoz:
a) Személyes adatai kezelésének céljai;
b) Az érintett személyes adatok kategóriái;
c) A adattovábbítások címzettjei, vagy a címzettek kategóriái, ha vannak ilyenek,
különösen a harmadik országok vagy a nemzetközi szervezetek esetén;
d) A személyes adatok tárolásának időtartama
meghatározásához használt kritériumok);

(vagy

az

időtartam

e) Hogy a személyes adatok automatizált kezelésnek lesznek-e alávetve, beleértve
a profilalkotást is, és ha igen, milyen profilalkotási logika kerül alkalmazásra és
milyen lehetséges következményei lehetnek;
f) Ha az adatok egy harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez kerülnek
továbbításra, akkor a vonatkozó garanciákkal kapcsolatos információk; és/vagy
g) Az adatok forrására vonatkozó információk, ha nem közvetlenül Öntől kerültek
begyűjtésre.
►

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását visszavonhatja, ha a személyes adatai
kezelésének az volt a jogalapja.
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►

Személyes adatok helyesbítése: ha a személyes adatai pontatlanok, akkor Önnek
joga van a hibás adatok kijavítását és a hiányos adatok kiegészítését kérni/igényelni
az Ön által megadott helyes adatok alapján.

►

Törlés (más néven „elfeledtetéshez való jog”): Önnek joga van a Valeót személyes
adatainak indokolatlan késedelem nélküli törlésére kérni, ha a következő feltételek
egyike teljesül:
a) A személyes adatok már nem szükségesek az adatgyűjtés eredeti céljának
eléréséhez;
b) A hozzájárulását már visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Tiltakozik a személyes adatainak kezelése ellen;
d) A személyes adatok kezelése törvényt sért.

►

Adatkezelés korlátozása: Ön élhet a jogával, hogy személyes adatai kezelésének
korlátozását kérje, ha a következő körülmények egyike fennáll:
a) Ön kétségbe vonja az adatok pontosságát; vagy
b) Az adataira jogi igénnyel kapcsolatban szüksége van.

►

Automatizált döntéshozatal: nem alkalmazunk automatizált döntéshozatalt és
profilalkotási eszközöket, de abban az esetben, ha ez megváltozik, Önnek joga van
kivonni magát az automatizált döntéshozatali eljárásokból, ha a döntésnek Önre
nézve jelentős hatása lenne, és kérhet emberi közbenjárást a döntés
meghozatalához.

►

Adathordozhatóság: jogában áll kérni/igényelni, hogy személyes adatait egy „tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban” továbbítsuk az Ön vagy
egyéb külső fél számára, pl. egy szolgáltatónak. Ez vonatkozik azokra a személyes
adatokra, amelyek kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, és a kezelést
automatizált módon végezzük. Amennyiben lehetséges, Ön kérheti/igényelheti a
személyes adatai közvetlen továbbítását rendszerünkből egy Ön által megnevezett
másik szolgáltatóhoz.

►

Adatvédelmi szabályozó hatóságnál való panaszbenyújtási jog: benyújthatja
panaszát a lakóhelye szerinti joghatóság adatvédelmi szabályozó hatóságához.
Franciaországban ez a Commission Nationale Informatique et Libertés (a francia
nemzeti adatvédelmi hatóság), míg az Egyesült Királyságban az Information
Commissioner's Office (az információügyi biztos hivatala).

A fentiekben rögzített jogaival írásban élhet a bejegyzett irodáink címére küldött levélben,
vagy e-mailben a következő címen: dpo.external@valeo.com. Ezen jogai gyakorlására
bizonyos kivételek is vonatkoznak, többek között a közérdek (pl. bűncselekmények
megelőzése vagy felderítése) és a saját érdekeink védelme (pl. ügyvédi titoktartás megőrzése).
Amennyiben gyakorolja ezen jogok valamelyikét, mi ellenőrizzük a jogosultságát, és a
személyazonosságát igazoló dokumentumot kérünk Öntől, valamint adott esetben bármely
további, a kérelme feldolgozásához szükséges információt.
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GDPR-program – Valeo-tesztautók adatrögzítésére vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat

10. Hogyan érhet el minket?
Ha kérdése vagy aggodalma merül fel az adatvédelemmel vagy a személyes adataival
kapcsolatban, vagy panaszt szeretne benyújtani, akkor lépjen kapcsolatba a Valeo globális
adatvédelmi tisztviselőjével (akinek irodája párizsi székhelyünkön található) ezen a címen:
Valeo Management Services
Global Data Protection Officer
43, rue Bayen
75848 Paris Cedex
Franciaország
E-mail: dpo.external@valeo.com
A Valeo vészjelző rendszere szintén rendelkezésre áll mindenki számára, aki okkal feltételezi,
hogy a Valeo adatvédelmi megfelelőségi programját valaki nem tartotta be, vagy jelenteni
kíván egy, a programmal kapcsolatos potenciális jogsértést:
E-mailben: valeo@expolink.ce.uk
Az Expolink webhelyén: www.expolink.co.uk/valeo
Kérelem vagy igény benyújtásával az adatvédelmi tisztviselőnél: dpo.external@valeo.com
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ETIKA ÉS MEGFELELŐSÉG
https://smartworkplace.apps.valeo.com/ethics-and-compliance-portal/home

www.valeo.com
© Copyright 2020 Valeo. Minden jog fenntartva.

