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POLITYKA PRYWATNOŚCI GROMADZENIA DANYCH PRZY UŻYCIU SAMOCHODÓW TESTOWYCH VALEO

Valeo (Valeo, my lub nasz) wyposaża swoje samochody testowe w kamery w celu testowania
produktów w rzeczywistych warunkach. W czasie gdy nasze samochody testowe jeżdżą po
drogach, kamery gromadzą zdjęcia i nagrania na których może znaleźć się Twój wizerunek. Może
się tak zdarzyć, na przykład, gdy idziesz ulicą lub przejeżdżasz samochodem obok naszego
samochodu testowego. Mimo że te kamery mogą Cię uchwycić, zapewniamy, że nie jesteśmy
zainteresowani identyfikacją Cię jako konkretnej osoby i skupiamy się wyłącznie na naszych
technologiach.
Bardzo poważnie traktujemy prywatność. W niniejszej informacji o polityce prywatności
wyjaśniamy jakie dane gromadzimy i rejestrujemy za pomocą naszych samochodów testowych.
Te informacje są przeznaczone dla pieszych i osób znajdujących się na zewnątrz naszych
samochodów testowych.
1. Zasady ogólne
Przedsiębiorstwo Valeo zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z
przepisami dotyczącymi ochrony danych, w tym zgodnie z niedawno wprowadzonym europejskim
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”) oraz do przestrzegania praw osób,
których dane dotyczą, czyli tzw. podmiotów danych. W przypadku opracowania, skonstruowania
lub wyprodukowania przez przedsiębiorstwo Valeo produktu, który może zobowiązywać je do
ochrony danych na mocy RODO, przedsiębiorstwo Valeo świadomie uwzględni prywatność i
bezpieczeństwo podczas konstruowania lub opracowywania takiego produktu. Powyższe
zobowiązania wspierane są przez program przedsiębiorstwa Valeo na rzecz zgodności z
przepisami dotyczącymi ochrony danych, który obejmuje wiele polityk, procedur, narzędzi,
formularzy i klauzul umownych, a także szczegółowy program szkoleniowo-informacyjny.

2. Kim jesteśmy?
Valeo jest administratorem danych osobowych, które gromadzimy za pomocą naszych
samochodów testowych. Nasza siedziba znajduje się w Paryżu (43 rue Bayen, 75848 Paris Cedex,
France) i prowadzimy działalność w 33 krajach świata.

3. Jakie dane osobowe gromadzimy?
Jako firma motoryzacyjna wykorzystująca zaawansowane technologie, przeznaczamy znaczne
środki na badania i rozwój w celu projektowania i testowania naszych innowacyjnych produktów,
technologii i zastosowań. Obejmuje to testowanie naszych produktów w rzeczywistych
warunkach. Jak wspomniano powyżej, nasze samochody testowe, jeżdżą po drogach i za pomocą
kamer zbierają zdjęcia i filmy, na których może zostać uchwycony Twój wizerunek.
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Gromadzimy te zdjęcia i filmy wyłącznie w celu poprawy zdolności rozróżniania pomiędzy
obiektami w ich otoczeniu przez nasze produkty lub systemy osadzone w naszych samochodach
testowych, a nie w celu identyfikacji lub podejmowania decyzji dotyczących Ciebie jako osoby
fizycznej. Stosujemy rygorystyczne środki bezpieczeństwa względem wszystkich uchwyconych
danych osobowych i stosujemy techniki anonimizacji, aby zatrzeć Twój obraz z otoczenia. Więcej
informacji na temat tych środków bezpieczeństwa znajduje się w poniższych działach „W jaki
sposób korzystamy z danych osobowych” oraz „W jaki sposób chronimy dane osobowe”.

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przedsiębiorstwo Valeo będzie przechowywało nagrania z naszych samochodów testowych w
bezpiecznym środowisku, przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, do których były
zgromadzone, lub zgodnie z okresem przechowywania określonym przez obowiązujące
prawodawstwo, w tym prawo cywilne, karne i handlowe. Jako firma opracowująca technologię
związaną z bezpieczeństwem w samochodach i podczas testów, Valeo podlega ścisłym reżimom
regulacyjnym, które wymagają od nas przechowywania danych dotyczących rozwoju produktu
przez okres 15 lat po zaoferowaniu ostatniego odpowiedniego produktu na rynku.

5. W jaki sposób korzystamy z danych osobowych?
Używamy zdjęć i filmów zarejestrowanych przez nasze samochody testowe w celu wsparcia
naszych badań, analiz czy weryfikacji. Analizujemy te zdjęcia i filmy w szczególności po to, aby
zrozumieć ruch i zachowanie pieszych lub innych kierowców na ulicach, w celu opracowania i
zaprojektowania czujników wykrywających do zastosowania w nowych pojazdach (które mogą
być sprzedawane przez nas lub przez innych producentów samochodów), a także technologię
sztucznej inteligencji stosowaną w związku z naszymi produktami i usługami.
We wszystkich przypadkach, obrazy przez nas uchwycone nigdy nie będą skorelowane z innymi
danymi, które pozwoliłyby nam Cię zidentyfikować, ani nie posłużą do podjęcia jakichkolwiek
decyzji dotyczących Ciebie. Nie jesteśmy zainteresowani Twoją identyfikacją ani nie pozwalamy
nikomu identyfikować Cię za pomocą naszych zdjęć. Obrazy będą wykorzystywane wyłącznie do
celów statystycznych w zakresie technik produkcji filmów kolorowych w celu opracowywania i
ulepszania produktów oraz do badań naukowych mających na celu poprawę sztucznej inteligencji
i wszystkich powiązanych technologii.
Przedsiębiorstwo Valeo opracowało szczegółowe protokoły w celu zarządzania zbieraniem,
przekazywaniem i korzystaniem z danych osobowych w trakcie tych testów, w tym stosując silne
środki poufności i bezpieczeństwa danych. Valeo zastosuje techniki anonimizacji obrazów (np.
poprzez rozmazanie osób obecnych na tych obrazach) przed ich analizą, chyba że może to mieć
wpływ na jakość obrazów i wyniki testów.

6. Na jakiej podstawie prawnej opieramy się, przetwarzając Twoje dane osobowe?
Jak wspomniano powyżej, stosujemy techniki anonimizacji zdjęć i filmów zarejestrowanych przez
nasze samochody testowe, dlatego też nie uważamy, że zawierają one dane osobowe. W niewielu
przypadkach, w których możemy zachować dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej,
opieramy się na następujących podstawach prawnych:
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Przetwarzamy dane osobowe zawarte na wszelkich zdjęciach lub filmach zebranych przez nasze
samochody testowe, ponieważ są one niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, którym
podlegamy w związku z bezpieczeństwem produktu. Przetwarzamy te dane również w celu
realizacji naszych uzasadnionych interesów w celu zapewnienia zgodności naszych produktów z
wymaganiami technicznymi i specyfikacjami lub wymogami bezpieczeństwa, ulepszając nasze
produkty, w tym oceniając ich wydajność i niezawodność w rzeczywistych warunkach. Na koniec,
możemy wykorzystywać dane osobowe uchwycone przez nasze samochody testowe do celów
badań naukowych, jeżeli pozwala na to obowiązująca jurysdykcja.

7. W jaki sposób udostępniamy dane osobowe?
Inne przedsiębiorstwa Valeo: Valeo jest przedsiębiorstwem globalnym i jako takie działa. Twoje
dane osobowe mogą zatem być przetwarzane przez pracowników firmy Valeo znajdujących się w
Twoim kraju, jak również przez pracowników innych przedsiębiorstw Valeo z siedzibą w innych
krajach. Niezależnie od tego gdzie znajdują się ci pracownicy, te dane są objęte wytycznymi
Programu przedsiębiorstwa Valeo na rzecz zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych i
są traktowane z takim samym stopniem ostrożności i uwagi we wszystkich organizacjach
przedsiębiorstwa Valeo. Podmioty przetwarzające dane Valeo: W przypadku gdy
przedsiębiorstwo Valeo musi powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcy będącemu
osobą trzecią, dokonywana jest staranna selekcja podmiotu przetwarzającego dane i jest on
związany umowami o przetwarzaniu danych, które wymagają od niego wykorzystywania danych
tylko w wyraźnie określonych przypadkach. Pracowników takiego dostawcy również obowiązują
ścisłe umowy o zachowaniu poufności i odbywają oni szkolenia z tego zakresu.
Inne strony trzecie: Możemy ujawniać dane osobowe w celach, które wyjaśnimy w niniejszym
zawiadomieniu naszym doradcom (np. doradcom prawnym, finansowym, biznesowym lub innym)
oraz stronom trzecim dozwolonym przez prawo (np. policji, organom regulacyjnym, agencjom
rządowym, organom sądowym lub władzom administracyjnym). Możemy również ujawniać
zdjęcia lub filmy zarejestrowane podczas jazdy testowej naszych produktów (ale nie nazw ani
innych rodzajów danych osobowych) członkom społeczności badawczo-rozwojowej w dziedzinie
technologii autonomicznych samochodów w celu umożliwienia im analizy tych obrazów dla
własnych celów i dzielenia się z nami swoimi odkryciami w celu poprawy bezpieczeństwa
technologii w tej dziedzinie jako całości. Tych inżynierów również obowiązują ścisłe umowy o
zachowaniu poufności i warunki dostępu do tych danych. Jeśli chcesz zobaczyć listę członków
społeczności, którym Twoje dane osobowe mogły zostać udostępnione, skontaktuj się z naszym
Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe widnieją w części zatytułowanej „Jak się
z nami skontaktować?”.
Eksport danych: W każdym przypadku, gdy dzielenie się danymi osobowymi wymaga od
przedsiębiorstwa Valeo przekazania takich danych poza teren Unii Europejskiej, wprowadzane są
wszystkie niezbędne zabezpieczenia mające na celu utrzymanie ochrony Twoich danych
osobowych w tym poprzez zawarcie klauzul dotyczących międzynarodowego przekazywania
danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Jeśli chcesz otrzymać kopię takich klauzul,
skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe widnieją w
części zatytułowanej „Jak się z nami skontaktować?”.
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8. W jaki sposób chronimy dane osobowe?
Jesteśmy zobowiązani do zapewniania bezpieczeństwa, poufności i integralności danych. Staramy
się anonimizować lub pseudonimizować dane osobowe gromadzone w ramach naszych działań w
zakresie badań, rozwoju i testowania.
Nasz Globalny program na rzecz zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych obejmuje
szkolenia, kontrole, polityki, procedury i wytyczne, które pozwalają nam na opracowanie i
utrzymanie kulturowych, organizacyjnych, fizycznych i technicznych środków w celu zapewnienia
bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.
Program ten obejmuje:
►

Zasady przedsiębiorstwa Valeo dotyczące ochrony danych

►

Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych przedsiębiorstwa Valeo, który
zobowiązuje partnerów biznesowych i dostawców do traktowania danych osobowych
jako informacji poufnych

►

Politykę dla podmiotów przetwarzających dane która nakłada na te podmioty warunki
umowne zgodne z RODO

►

Politykę przedsiębiorstwa Valeo dotyczącą międzynarodowego przekazywania danych
osobowych, która wymaga od pracowników Valeo zapewnienia, aby Valeo przestrzegało
zatwierdzone przez Komisję Europejską klauzule dotyczące międzynarodowego
przesyłania danych, które są obowiązkowe w przypadku przesyłania danych poza Europę

►

Procedurę przedsiębiorstwa Valeo dotyczącą zgłaszania naruszeń ochrony danych
osobowych

►

Protokół z wykorzystania danych zgromadzonych podczas badania i pilotażu produktów

►

Umowy o zachowaniu poufności

►

Obowiązkowe programy szkoleniowe

►

Narzędzia i metody

►

Audyty i kontrole

Program ten jest wspierany przez Globalny Zespół Multidyscyplinarny.
Ponadto Biuro ds. Ochrony Danych, Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji oraz Dział ds. Systemów
Informacyjnych ściśle współpracują ze sobą w celu zapewnienia odpowiednich zasad
bezpieczeństwa danych osobowych, które przetwarzamy.
Na przykład stosujemy konkretne środki i plany, aby:
►

chronić dane przed przypadkową utratą

►

chronić dane przed nieuprawnionym dostępem, korzystaniem, zniszczeniem lub
ujawnieniem

►

zapewnić ciągłość działalności i odzyskiwanie awaryjne danych

►

ograniczać dostęp do danych osobowych
© Valeo, 2020
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►

przeprowadzać ocenę wpływu na prywatność zgodnie z prawem i naszymi politykami
biznesowymi

►

szkolić pracowników i wykonawców w zakresie ochrony danych

►

zarządzać ryzykiem osób trzecich poprzez stosowanie umów i kontroli bezpieczeństwa

Stosujemy także poniższe zasady:
►

Wewnętrzną politykę przedsiębiorstwa Valeo dotyczącą bezpieczeństwa

►

Wizerunek poufności oraz Politykę przedsiębiorstwa Valeo dotyczącą mediów
społecznościowych

►

Politykę przedsiębiorstwa Valeo dotyczącą bezpieczeństwa systemu informacyjnego
mającą zastosowanie dla partnerów zewnętrznych

Przypominamy, że nie jest to wyczerpująca lista.

9. Twoje prawa w związku z danymi osobowymi
Jeżeli Twoje zgromadzone dane zebrane zostały poprzez nagrania z trasy, to pojazdy nagrywające
przekazują informacje osobom, których to dotyczy, o tym że są one nagrywane, co umożliwia im
dostęp do odpowiednich polityk prywatności opracowanych przez Valeo, szersze zrozumienie
celów, dla których te dane są gromadzone, oraz sposobu, w jaki są przetwarzane.
Zgodnie z RODO możesz także mieć prawo żądać:
►

dostępu do Twoich danych osobowych: możesz poprosić o dostęp do następujących
informacji:
a) w jakim celu przechowujemy Twoje dane osobowe
b) o kategorii danych osobowych, które są przetwarzane
c) o odbiorcach lub kategorii odbiorców danych, jeżeli dotyczy, w szczególności jeżeli
są nimi kraje trzecie lub organizacje międzynarodowe
d) o czasie, przez który dane osobowe będą przechowywane (lub kryteriów użytych do
ustalenia tego czasu)
e) o tym czy dane osobowe będą automatycznie przetwarzane, w tym profilowane, a
w przypadku pozytywnej odpowiedzi tego, jakie uzasadnienie zastosowano, oraz
jakie mogą być tego potencjalne konsekwencje
f) o zastosowanych zabezpieczeniach, w przypadku gdy dane są przekazywane do
krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych; i/lub
g) o źródle danych, jeśli nie zostały uzyskane bezpośrednio od Ciebie

►

Wycofanie zgody: możesz wycofać zgodę, jeżeli stanowiła ona podstawę do
przetwarzania Twoich danych osobowych
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►

Aktualizacja Twoich danych osobowych: jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe, masz
prawo żądać ich poprawy, a w przypadku danych niekompletnych ich uzupełnienia, w
oparciu o dostarczone przez Ciebie informacje

►

Usuwanie, czyli „prawo do bycia zapomnianym”: masz prawo żądać usunięcia danych
osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zastosowanie ma jedna z poniższych sytuacji:
a) dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których były zebrane
b) zgoda została wycofana i nie mają zastosowania inne podstawy prawne
przetwarzania danych
c) sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych osobowych
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem

►

Ograniczenia przetwarzania danych: Masz prawo do poproszenia nas o ograniczenie
przetwarzania Twoich danych osobowych w jednym z poniższych przypadków:
a) jeżeli kwestionujesz dokładność danych; lub
b) jeżeli potrzebujesz danych do celów rozpraw o charakterze prawnym

►

Decyzja zautomatyzowana: nie korzystamy z zautomatyzowanych narzędzi do
podejmowania decyzji i profilowania, jednak w przypadku gdy to ulegnie zmianie, masz
prawo nie podlegać zautomatyzowanym decyzjom i możesz domagać się interwencji
człowieka, jeżeli decyzja może mieć na Ciebie istotny wpływ

►

Przenoszenie danych: masz prawo domagać się, aby Twoje dane osobowe były
dostarczone Tobie w „ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do
odczytu maszynowego formacie” oraz przeniesienia tych danych do innego podmiotu np.
usługodawcy. Ma to zastosowanie w przypadku danych osobowych, których
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i oparte jest na Twojej zgodzie.
Jeżeli jest to możliwe, możesz też żądać, aby twoje dane osobowe były przeniesione
bezpośrednio z naszych systemów do systemów innych usługodawców.

►

Prawo do wniesienia skargi do regulatora ochrony danych: możesz złożyć skargę do
regulatora ochrony danych w jurysdykcji, w której mieszkasz. W Polsce jest to Urząd
Ochrony Danych Osobowych (UODO). We Francji jest to Commission Nationale
Informatique et Libertés (Krajowa komisja ds. informatyki i wolności), a w Wielkiej
Brytanii jest to Information Commissioner's Office (Biuro ds. danych osobowych).

Możesz wyegzekwować to prawo, pisząc do nas na adres naszej siedziby lub wysyłając wiadomość
e-mail na adres dpo.external@valeo.com Korzystanie z tych praw podlega pewnym wyjątkom, w
tym ochrona interesu publicznego (np. zapobieganie lub wykrywanie przestępstw) i naszych
interesów (np. utrzymania przywileju prawnego). Jeśli skorzystasz z tego prawa, poprosimy Cię o
dokument potwierdzający Twoją tożsamość oraz, jeżeli będzie to konieczne, informacje
niezbędne do przetworzenia Twojego żądania.
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10. W jaki sposób można się z nami skontaktować?
W razie pytań lub obaw dotyczących ochrony danych czy Twoich danych osobowych lub jeżeli
chcesz wnieść skargę, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (z siedzibą w
Paryżu), pisząc na adres:
Valeo Management Services
Global Data Protection Officer
43, rue Bayen
75848 Paris Cedex
France
Adres e-mail: dpo.external@valeo.com
Dostępny jest również System zgłaszania nieprawidłowości w przedsiębiorstwie Valeo dla
wszystkich osób mających powody sądzić, że postanowienia Programu przedsiębiorstwa Valeo na
rzecz zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych nie są przestrzegane lub chcących
zgłosić potencjalne naruszenia postanowień tego programu.
Wysyłając e-mail na adres: valeo@expolink.ce.uk
Na stronie internetowej Expolink: www.expolink.co.uk/valeo
Składając wniosek lub roszczenie do Biura Ochrony Danych: dpo.external@valeo.com
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DZIAŁ ETYKI I ZGODNOŚCI
https://smartworkplace.apps.valeo.com/ethics-and-compliance-portal/home
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