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PRIVACYVERKLARING VOOR GEGEVENSVASTLEGGING VAN VALEO-TESTAUTO'S

Valeo (Valeo, wij of onze) rust zijn testauto's uit met camera's om producten in de praktijk te
testen. Terwijl onze testauto's op de weg rijden, verzamelen camera's foto's en video's waarin
uw beeld kan worden vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren terwijl u op straat loopt of
met een auto naast onze testauto rijdt. Hoewel deze camera's u kunnen vastleggen, kunt u er
zeker van zijn dat we niet geïnteresseerd zijn in het identificeren van u, als een specifiek
individu en uitsluitend gericht op onze technologieën.
We nemen privacy zeer serieus. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we
met onze testauto's vastleggen. Dit bericht is bedoeld voor voetgangers en andere mensen
buiten onze testauto's.
1. Algemene uitgangspunten
Valeo zet zich in voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de
regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de recente Europese verordening
inzake wereldwijde gegevensbescherming (hierna "AVG"), en voor het respecteren van de
rechten van de betrokkenen. Bij de ontwikkeling, engineering en productie van producten die
onze verplichtingen uit hoofde van de AVG kunnen doen ontstaan, houden we bij de
engineering en ontwikkeling van dergelijke producten rekening met de principes van privacy
en veiligheid door ontwerp. Valeo heeft een uitgebreid nalevingsprogramma voor
gegevensbescherming dat talrijke beleidslijnen, procedures, instrumenten, formulieren en
contractuele
clausules
omvat,
evenals
een
gedetailleerd
opleidingsen
bewustmakingsprogramma.

2. Wie zijn wij?
Valeo is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij met onze
testauto's verzamelen. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Parijs (43 rue Bayen, 75848 Paris
Cedex, Frankrijk) en we hebben activiteiten in 33 landen over de hele wereld.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Als zeer technologisch automobielbedrijf investeren we veel in onderzoek en ontwikkeling om
onze innovatieve producten, technologie en toepassingen te ontwerpen en te testen. Dit
omvat het testen van onze producten in een echte omgeving. Zoals hierboven uiteengezet,
verzamelen de camera's van onze testauto's tijdens het rijden op de weg foto's en video's
waarin uw beeld kan worden vastgelegd.
Wij verzamelen deze foto's en video's uitsluitend om het vermogen van onze producten of
systemen in testauto's om onderscheid te maken tussen objecten in hun omgeving te
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verbeteren, en niet om u als individu te identificeren of om beslissingen over u te nemen. We
passen strenge veiligheidsmaatregelen toe op alle persoonsgegevens die worden vastgelegd
en we passen anonimiseringstechnieken toe om uw beeld uit uw omgeving te laten vervagen.
Meer informatie over deze maatregelen vindt u in de paragrafen "hoe gebruiken we
persoonsgegevens?" en "hoe beveiligen we persoonsgegevens?" hieronder.

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Valeo zal de opnamen van onze testauto's in een beveiligde omgeving bewaren gedurende de
tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld of in overeenstemming
met eventuele bewaartermijnen die door de toepasselijke wetgeving, waaronder het
burgerlijk recht, het strafrecht en het handelsrecht, zijn voorzien. Als bedrijf dat
veiligheidsrelevante technologie in auto's en tests ontwikkelt, is Valeo onderworpen aan
strikte regelgeving die ons verplicht om de gegevens over de productontwikkeling te bewaren
gedurende een periode van 15 jaar nadat het laatste relevante product op de markt is
aangeboden.

5. Hoe gebruiken we persoonsgegevens?
We gebruiken de foto's en video's die door onze testauto's zijn gemaakt ter ondersteuning
van ons onderzoek, onze analyse of onze verificatie-oefeningen. In het bijzonder analyseren
we deze foto's en video's om de beweging en het gedrag van voetgangers of andere
bestuurders op straat te begrijpen, om zo detectiesensoren te ontwikkelen en te trainen voor
gebruik in nieuwe voertuigen (die door ons of door andere autofabrikanten kunnen worden
verkocht), evenals de kunstmatige intelligentietechnologie die wordt gebruikt in verband met
onze producten en diensten.
In alle gevallen zullen de beelden die we vastleggen nooit worden gecorreleerd met andere
gegevens die ons in staat stellen om u te identificeren, noch worden gebruikt om beslissingen
over u te nemen. We zijn niet geïnteresseerd in het identificeren van u, noch staan we toe dat
iemand anders u identificeert met onze beelden. De beelden zullen alleen worden gebruikt
voor technicolor-statistische doeleinden om producten te ontwikkelen en te verbeteren en
voor wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op het verbeteren van de kunstmatige
intelligentie en alle aanverwante technologieën.
Valeo heeft specifieke protocollen ontwikkeld voor het beheer van de verzameling, de
overdracht en het gebruik van persoonsgegevens die tijdens deze tests zijn verzameld, onder
meer door robuuste vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen toe te passen op de
gegevens. Valeo zal anonimiseringstechnieken toepassen op de beelden (bijvoorbeeld door
eventuele personen die in deze beelden aanwezig zijn te vervagen) alvorens deze te
analyseren, tenzij dit van invloed kan zijn op de kwaliteit van de beelden en op de
testresultaten.
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6. Welke wettelijke basis hebben wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Zoals hierboven uiteengezet, passen we anonimiseringstechnieken toe op de foto's en video's
die door onze testauto's zijn gemaakt en daarom zijn we van mening dat deze geen
persoonsgegevens bevatten. In de beperkte gevallen waarin we gegevens zouden kunnen
bewaren die ons in staat stellen om een persoon te identificeren, baseren wij ons op de
volgende juridische gronden:
Wij verwerken de persoonsgegevens op de foto's of video's die door onze testauto's worden
verzameld, omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die wij
hebben met betrekking tot de productveiligheid. Wij verwerken deze gegevens ook om onze
legitieme belangen te behartigen bij het waarborgen van de conformiteit van onze producten
met de technische eisen en specificaties of met de veiligheidsvereisten, en om onze producten
te verbeteren, met inbegrip van de beoordeling van hun prestaties en betrouwbaarheid in een
reële omgeving. Tot slot mogen we de door onze testauto's geregistreerde persoonsgegevens
gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, indien de toepasselijke jurisdictie dit toelaat.

7. Hoe delen wij persoonsgegevens?
Andere Valeo-bedrijven: Valeo is en handelt als een wereldwijde onderneming. Uw
persoonsgegevens kunnen dus worden verwerkt door Valeo-medewerkers in uw land, maar
ook door medewerkers van andere Valeo-bedrijven in andere landen. Ongeacht waar deze
medewerkers zich bevinden, zullen deze gegevens worden onderworpen aan Valeo's
nalevingsprogramma voor gegevensbescherming en met dezelfde zorg en aandacht worden
behandeld in de gehele Valeo-organisatie. Valeo's gegevensverwerkers: Wanneer Valeo de
verwerking van persoonsgegevens moet uitbesteden aan een derde partij, wordt de
gegevensverwerker
zorgvuldig
geselecteerd
en
gebonden
aan
gegevensverwerkingsovereenkomsten die vereisen dat hij de persoonsgegevens alleen voor
duidelijk omschreven doeleinden gebruikt. Het personeel van de gegevensverwerker is ook
onderworpen aan strikte geheimhoudingsovereenkomsten en opleidingen.
Andere derden: Wij kunnen persoonsgegevens voor de doeleinden die wij in deze mededeling
uiteenzetten, bekendmaken aan onze adviseurs (bijv. juridische, financiële, zakelijke of andere
adviseurs) en aan derden die door de wet zijn toegestaan (bijv. de politie, regelgevende
instanties, overheidsinstellingen, of aan gerechtelijke of administratieve autoriteiten). We
kunnen ook foto's of video's die zijn gemaakt tijdens testritten van onze producten (maar geen
namen of andere soorten persoonsgegevens) vrijgeven aan leden van de onderzoeks- en
ontwikkelingsgemeenschap op het gebied van technologie voor bestuurdersloze auto's, zodat
zij deze beelden voor hun eigen doeleinden kunnen analyseren en hun bevindingen met ons
kunnen delen om de veiligheid van de technologie op dit gebied in zijn geheel te verbeteren.
Deze ingenieurs zijn ook onderworpen aan strikte geheimhoudingsovereenkomsten en
toegangsvoorwaarden. Als u een lijst wilt zien van leden van de gemeenschap met wie uw
persoonsgegevens mogelijk zijn gedeeld, neem dan contact op met onze Data Protection
Officer, waarvan de gegevens staan vermeld in de rubriek "hoe kunt u contact met ons
opnemen?".
Gegevensexport: In alle gevallen waarbij persoonlijke gegevens moeten worden gedeeld en
Valeo deze gegevens naar landen buiten de EU moet sturen, worden alle noodzakelijke
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veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te
waarborgen, inclusief het aangaan van internationale clausules voor doorgifte van gegevens
die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Indien u een kopie van dergelijke clausules
wenst te ontvangen, neemt u contact op met onze Data Protection Officer, waarvan de
gegevens vermeld staan in de rubriek "hoe kunt u contact met ons opnemen?".

8. Hoe beveiligen we persoonsgegevens?
Wij zetten ons in voor de beveiliging, vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens. Wij
proberen de persoonsgegevens die in het kader van onze onderzoeks-, ontwikkelings- en
testactiviteiten worden verzameld, te anonimiseren of te pseudonimiseren.
Ons wereldwijde nalevingsprogramma voor gegevensbescherming omvat training, controles,
beleid, procedures en richtlijnen die ons helpen om culturele, organisatorische, fysieke en
technische maatregelen te ontwikkelen en te onderhouden om de veiligheid van uw
persoonsgegevens te waarborgen.
Het programma omvat:
►

De Valeo-beginselen voor gegevensbescherming

►

De Valeo Business Partner Code of Conduct, op grond waarvan zakenpartners en
aanbieders zich ertoe moeten verbinden om persoonsgegevens als vertrouwelijke
informatie te behandelen

►

Het beleid inzake gegevensverwerkers dat de gegevensverwerkers contractuele
voorwaarden oplegt die in overeenstemming zijn met de AVG.

►

Het Valeo-beleid voor internationale doorgifte van persoonsgegevens, dat vereist dat
Valeo-werknemers ervoor zorgen dat Valeo internationale clausules voor doorgifte
van gegevens, die door de EU-commissie zijn goedgekeurd en die verplicht zijn
wanneer gegevens buiten Europa worden doorgegeven, aangaat

►

De procedure voor de melding van inbreuken op de Valeo-persoonsgegevens

►

Een protocol voor het gebruik van gegevens voor test- en proefproducten

►

Niet-openbaarmakingsovereenkomsten

►

Verplichte opleidingsprogramma's

►

Gereedschappen en methoden

►

Audits en controles

Het programma wordt ondersteund door een wereldwijd multidisciplinair team.
Daarnaast werken het Data Protection Office, het Information Security Office en de
Information System Department nauw samen om de door ons verwerkte persoonsgegevens
voldoende te beveiligen.
We hebben bijvoorbeeld specifieke maatregelen en plannen:

© Valeo, 2020

januari 2020

6

AVG-programma - privacyverklaring voor gegevensvastlegging van Valeo-testauto's
►

Om gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies

►

Om ongeoorloofde toegang, gebruik, vernietiging of openbaarmaking te voorkomen

►

Om de bedrijfscontinuïteit en het noodherstel te verzekeren

►

Om de toegang tot persoonlijke informatie te beperken

►

Om privacyeffectbeoordelingen uit te voeren in overeenstemming met de wet en ons
bedrijfsbeleid

►

Om personeel en aannemers op te leiden op het gebied van gegevensbeveiliging

►

Om risico's van derden te beheren door middel van het gebruik van contracten en
veiligheidsherzieningen

We hebben ook het volgende beleid:
►

Intern beveiligingsbeleid van Valeo

►

Beleid met betrekking tot het vertrouwelijke imago en de sociale media van Valeo

►

IS-beveiligingsbeleid van Valeo dat van toepassing is op externe partners

Let op: deze lijst is niet limitatief.

9. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens
Wanneer de verzameling van uw persoonsgegevens het resultaat is van opnames op de weg,
proberen onze opnameauto's de betrokkenen op de hoogte te stellen van het feit dat hun
beelden worden vastgelegd, waardoor ze toegang krijgen tot de relevante privacyverklaringen
van Valeo en meer inzicht krijgen in het doel van deze gegevensverzameling en de manier
waarop deze wordt verwerkt.
Volgens de AVG kunt u ook het recht hebben om een aanvraag in te dienen:
►

Toegang tot uw persoonsgegevens: u kunt vragen om toegang tot de volgende
informatie:
a) De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken
b) De categorieën van de betrokken persoonsgegevens
c) De eventuele ontvangers of categorieën ontvangers van de gegevens, met name
derde landen of internationale organisaties
d) De duur van de opslag van de persoonsgegevens (of de criteria die worden
gebruikt om die periode te bepalen)
e) Of de persoonsgegevens geautomatiseerd worden verwerkt, met inbegrip van
het opstellen van profielen, en zo ja, welke logica en mogelijke gevolgen dat
heeft

© Valeo, 2020

januari 2020

7

AVG-programma - privacyverklaring voor gegevensvastlegging van Valeo-testauto's

f) Wanneer de gegevens worden doorgegeven aan een derde land of een
internationale organisatie, informatie over de veiligheidsmaatregelen die van
toepassing zijn; en/of
g) Informatie over de bron van de gegevens, indien deze niet rechtstreeks van u is
verkregen
►

Intrekking van de toestemming: u kunt uw toestemming intrekken als dat de basis
was voor de verwerking van uw persoonsgegevens

►

Correctie van uw persoonsgegevens: wanneer persoonsgegevens onjuist zijn, heeft
u het recht om te verzoeken/aan te geven dat deze worden gecorrigeerd en dat
onvolledige persoonsgegevens worden ingevuld op basis van de door u verstrekte
informatie

►

Wissen, ook wel bekend als "het recht om te worden vergeten": u heeft het recht
om van Valeo te eisen dat de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging worden
gewist, indien een van de volgende zaken van toepassing is:
a) De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor ze zijn
verzameld
b) De toestemming wordt ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de
verwerking
c) U maakt bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens; of
d) De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt

►

Verwerkingsbeperkingen: u kunt het recht uitoefenen om ons te vragen de
verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in een van de volgende
omstandigheden:
a) U betwist de juistheid van de gegevens; of
b) U heeft de gegevens nodig voor juridische claims

►

Geautomatiseerde besluitvorming: wij maken geen gebruik van geautomatiseerde
besluitvormings- en profileringsinstrumenten, maar in het geval dat dit verandert,
heeft u het recht om niet het onderwerp van geautomatiseerde besluitvorming te
zijn wanneer de beslissing een belangrijk effect op u heeft, en kunt u aandringen op
menselijk ingrijpen

►

Gegevensoverdraagbaarheid: u heeft het recht om uw persoonsgegevens in een
"gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat" op te vragen/te
claimen en deze gegevens aan een andere partij, bijvoorbeeld een dienstverlener,
door te geven. Dit geldt voor persoonsgegevens waarvoor de verwerking is gebaseerd
op uw toestemming en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van
geautomatiseerde middelen. Waar mogelijk kunt u ook vragen/claimen dat de
persoonsgegevens rechtstreeks van onze systemen naar die van een andere
aanbieder worden overgedragen

►

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor
gegevensbescherming: u kunt een klacht indienen bij de toezichthouder voor
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gegevensbescherming in het rechtsgebied waar u gevestigd bent. In Nederland is dit
de Autoriteit Persoonsgegevens en in het Verenigd Koninkrijk is dit het Information
Commissioner's Office
U kunt de hierboven vermelde rechten uitoefenen door ons te schrijven op het adres van onze
maatschappelijke zetel of door een e-mail te sturen naar dpo.external@valeo.com. Uw
uitoefening van deze rechten is onderworpen aan bepaalde uitzonderingen, onder meer om
het algemeen belang (bijvoorbeeld het voorkomen of opsporen van criminaliteit) en onze
belangen (bijvoorbeeld het behoud van het wettelijk privilege) te beschermen. Als u
gebruikmaakt van een van deze rechten zullen wij uw recht controleren en u vragen om een
identiteitsbewijs en, indien nodig, alle verdere informatie die nodig is om uw verzoek te
verwerken.

10. Hoe kunt u met ons contact opnemen?
Als u vragen of zorgen hebt over gegevensbescherming, uw persoonsgegevens of als u een
klacht wilt indienen, kunt u contact opnemen met de Wereldwijde Functionaris voor
Gegevensbescherming van Valeo (gevestigd in het hoofdkantoor in Parijs):
Valeo Management Services
Global Data Protection Officer
43, rue Bayen
75848 Paris Cedex
Frankrijk
E-mail: dpo.external@valeo.com
Valeo's klokkenluidersysteem is ook beschikbaar voor iedereen die reden heeft om aan te
nemen dat Valeo's nalevingsprogramma voor gegevensbescherming niet wordt nageleefd of
die potentiële schendingen van de wet met betrekking tot dit programma wil melden:
Per e-mail: valeo@expolink.ce.uk
Op de website van Expolink www.expolink.co.uk/valeo
Door een verzoek of vordering in te dienen bij het Bureau voor gegevensbescherming:
dpo.external@valeo.com
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ETHIEK EN NALEVING
https://smartworkplace.apps.valeo.com/ethics-and-compliance-portal/home

www.valeo.com
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