
 
 

Prohlášení společnosti Continental Reifen Deutschland GmbH o ochraně údajů 

u aplikace ContiConnect Driver App 

 

Společnost Continental Reifen Deutschland GmbH je poskytovatelem aplikace ContiConnect 

Driver App, určené pro chytré telefony. Tato aplikace umožňuje zobrazovat údaje 

o pneumatikách (např. tlak v pneumatice nebo teplotu pneumatiky) z připojeného systému 

CPC (ContiPressureCheck / ContiConnect) na mobilním zařízení a poskytnout výstražné 

signály a doporučení, jakmile je vydána výstraha týkající se pneumatiky. Dále aplikace 

umožňuje přenášet údaje související s pneumatikami, vozidlem a kvalitou do backendu 

systému ContiConnect a zpřístupnit tyto údaje vedoucímu vozového parku. 

 

Společnost Continental Reifen Deutschland GmbH zpracovává vaše údaje související 

s používáním aplikace ContiConnect Driver App v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 

§ 1 

Rozsah  

 

Společnost Continental Reifen Deutschland GmbH vámi zadané osobní údaje shromažďuje, 

zpracovává a používá za účelem poskytování služeb souvisejících s aplikací a systémem 

ContiConnect. Tyto údaje mohou být v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro plnění smlouvy, 

předávány přidruženým společnostem společnosti Continental Reifen Deutschland GmbH 

v souladu s odst. 15 a násl. německého zákona o akciových společnostech, jak je uvedeno 

v Závazných podnikových pravidlech společnosti Continental. 

V případě, že to zákon umožňuje a/nebo vyžaduje, mohou být tyto údaje využity pro účely 

reportingu (např. statistiky). 

Vaše údaje budeme shromažďovat, zpracovávat a používat výhradně v souladu 

s příslušnými nařízeními o ochraně údajů (např. váš souhlas). 

V souladu se zákonnými ustanoveními budou všechny vaše údaje považovány za přísně 

důvěrné. 

 

§ 2 

Fungování aplikace ContiConnect Driver App 

 

K používání aplikace ContiConnect Driver App je nutné tuto aplikaci nainstalovat na chytrý 

telefon / zařízení a mít připojení k systému Continental PressureCheck přes BlueTooth. 

  

Aby mohla být tato aplikace používána také jako součást systému ContiConnect, který 

zpřístupňuje údaje rovněž vedoucímu vozového parku, musí být navíc 

https://www.continental-corporation.com/resource/blob/62352/cd182443aa962ea40a44b5d017453e98/binding-corporate-rules-de-data.pdf
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• aplikace ContiConnect Driver App aktivována 

• aktivován přenos dat do backendu Continental a zadáno správné ID vozového parku 

ContiConnect  

• vozový park a vozidlo přihlášeny, nastaveny a spravovány v systému ContiConnect 

• v chytrém telefonu / zařízení uživatele povoleno používání lokalizačních služeb  

• v aplikaci povoleno používání FMS dat (např. najeté kilometry, poloha vozidla) 

 

Lokalizační služby jsou ve výchozím nastavení v souladu se zákonnými požadavky na 

ochranu údajů vypnuty.  Uživatel si lokalizační služby může zapnout.  

 

Používání FMS dat (např. najeté kilometry, poloha vozidla) jsou ve výchozím nastavení 

aplikace v souladu se zákonnými požadavky na ochranu údajů vypnuty.  Uživatel si 

používání těchto dat může zapnout.  

 

Tato aplikace umožňuje přenášet do backendu Continental pouze takové osobní údaje 

uživatele a data vozidla, které společnost Continental nutně potřebuje k poskytování služeb 

uvedených v odstavci 3 Podmínek používání. Mezi jednotlivými uživateli aplikace nedochází 

k žádné výměně osobních ani jiných údajů.  

 

§ 3 

Shromažďování, zpracování a používání údajů v aplikaci ContiConnect Driver App 

 

Společnost Continental Reifen Deutschland GmbH ukládá osobní údaje uživatelů aplikace 

ContiConnect Driver App pouze tehdy, pokud k tomu má souhlas. Ukládají se pouze data 

související s informacemi o pneumatice/senzoru/systému, které ukládá a generuje systém 

ContiPressureCheck/ContiConnect, MAC adresa vašeho chytrého telefonu /zařízení a data 

nezbytná k vytváření statistik a ke zlepšování služeb a informací. K těm patří také datum 

a čas použití aplikace, využité funkce aplikace, statistiky aplikace týkající se kvality 

a informace o typu a kvalitě BlueTooth připojení.  

Pokud je to povoleno, ukládají se také následující informace: ID vozového parku 

ContiConnect, umístění vozidla v okamžiku vydání výstrahy a přenosu dat, najeté kilometry 

vozidla.  

 

Osobní údaje uživatele se používají výhradně ke zpracování dotazů v rámci uděleného 

souhlasu nebo v souladu s příslušnými nařízeními o ochraně údajů. Na základě zákonných 
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požadavků zavedla společnost Continental globální, jednotná a vnitřní pravidla pro ochranu 

dat (Závazná podniková pravidla), která upravují ochranu vašich osobních údajů. 

 

Při používání aplikace se budou shromažďovat tyto osobní údaje: 

 

• Informace o pneumatice/senzoru/systému, které ukládá a generuje systém 

ContiPressureCheck/ContiConnect  

• MAC adresa vašeho chytrého telefonu / zařízení 

• Datum a čas použití aplikace 

• Využité funkce aplikace 

• Statistiky aplikace týkající se kvality 

• Informace o typu a kvalitě BlueTooth připojení 

• ID vozového parku a vozidla ContiConnect (pokud je povoleno) 

• SPZ 

• Umístění vozidla v okamžiku vydání výstrahy a přenosu dat (pokud je povoleno) 

• Najeté kilometry vozidla (pokud je povoleno) 

 

§ 4 

Právo uživatele na informace 

 

Upozorňujeme, že jako subjektu údajů vám podle obecného nařízení EU o ochraně osobních 

údajů (EU GDPR) v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů náleží následující 

práva: 

 

• Právo na informace podle čl. 13 a čl. 14 EU GDPR  

• Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 EU GDPR 

• Právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 EU GDPR 

• Právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 EU GDPR 

• Právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 EU GDPR 

• Právo na přenositelnost osobních údajů podle čl. 20 EU GDPR  

 

Máte-li nějaké otázky, obraťte se na našeho inspektora ochrany údajů na adrese: 

dataprotection@conti.de  

 

https://www.continental-corporation.com/resource/blob/62352/cd182443aa962ea40a44b5d017453e98/binding-corporate-rules-de-data.pdf
mailto:dataprotection@conti.de
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Podle článku 21 EU GDPR máte právo kdykoli vznést námitku proti shromažďování, 

zpracování/ukládání a používání vašich osobních údajů. Je třeba tak učinit písemně na 

adresu společnosti Continental, Continental Reifen Deutschland GmbH, 

Vahrenwalderstraße 9, D-30165 Hannover, Německo, případně zasláním e-mailu na adresu 

info@conticonnect.com.  

 

S dotazy či stížnostmi se můžete kdykoli písemně (i e-mailem) obrátit na naše pověřence pro 

ochranu osobních údajů. E-mail: dataprotection@conti.de. Obrátit se můžete také na 

příslušné orgány pro ochranu údajů, pokud jsou k dispozici.  

 

§ 5 

Ochrana uložených údajů 

 

Naše společnost využívá k ochraně vámi poskytnutých osobních údajů před manipulací, 

ztrátou, zničením či přístupem neoprávněných osob technická a organizační bezpečnostní 

opatření. Tato opatření průběžně zlepšujeme a přizpůsobujeme nejnovějšímu 

technologickému vývoji. Poskytnuté údaje, které nejsou šifrované, by mohly být zobrazeny 

třetími osobami. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že při zasílání dat přes internet (např. e-

mailem) nelze zaručit bezpečný přenos. Citlivé údaje by se proto buď neměly zasílat vůbec, 

nebo pouze prostřednictvím zabezpečeného připojení (SSL). Budete-li při přístupu na 

některé stránky a k některým souborům požádáni o zadání osobních údajů, upozorňujeme, 

že přenos těchto údajů přes internet nemusí být bezpečný a mohlo by dojít k jejich zobrazení 

a manipulaci neoprávněnými osobami. 

  

mailto:info@conticonnect.com
mailto:dataprotection@conti.de
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§ 6 

Aplikace třetích stran 

 

Google Firebase Crashlytics  

 

Tato aplikace (dále jen „aplikace“) používá Crashlytics, nástroj společnosti Google Inc. (dále 

jen „Google“) pro hlášení havárií. Crashlytics shromažďuje za účelem nalezení hlavní příčiny 

případné havárie určité údaje, které nelze spojit s koncovým uživatelem aplikace. K těmto 

údajům mohou mimo jiné patřit informace o stavu zařízení, jedinečné identifikátory zařízení, 

informace o hardwaru a operačním systému zařízení, informace o fungování aplikace 

a fyzická poloha zařízení v okamžiku havárie. Mohou k nim patřit také informace o tom, jak 

koncový uživatel aplikaci používá. 

 

Shromážděné informace náleží společnosti Continental Reifen Deutschland GmbH a slouží k 

získání přehledu o fungování aplikace a problémech, k nimž dochází při jejím chodu. Rovněž 

slouží k vyhodnocení vašeho používání aplikace. 

Kromě toho Crashlytics využívá shromážděné informace ke zlepšování svých služeb 

a k anonymní analýze trendů, chování a podobně. 

 

Další informace o podmínkách služby Crashlytics a pravidlech ochrany soukromí najdete 

zde: 

 
https://firebase.google.com/terms/crashlytics 

https://firebase.google.com/terms/crashlytics-app-distribution-data-processing-terms 

https://firebase.google.com/support/privacy 

 
 

 

§ 7 

Závěrečná ustanovení 

 

Společnost Continental si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně údajů v zájmu aplikace 

ContiConnect Driver App kdykoli s budoucím účinkem změnit či upravit, pokud takové změny 

nejsou pro uživatele nepřiměřené. Zejména se jedná o takové změny, které uživateli 

nezpůsobí žádnou podstatnou újmu, např. změnami kontaktních údajů, zahájením 

doplňkových služeb nebo podobně. 
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Plánuje-li společnost Continental toto prohlášení o ochraně údajů změnit, musí tento svůj 

záměr přiměřeným způsobem oznámit uživateli nejméně 7 dní před nabytím účinnosti 

změny. Toto oznámení může mít podobu e-mailu zaslaného na adresu, kterou uživatel zadal 

při registraci, nebo vyskakovacího okna v případě, že registrace nebyla vyžadována.  

 
Aby uživatel mohl aplikaci ContiConnect Driver App dále používat, musí potvrdit svůj souhlas 

se změnou prohlášení o ochraně údajů zaškrtnutím příslušného políčka ve vyskakovacím 

okně nebo opětovným přihlášením. 

 
Poskytovatelem ContiConnect Driver App je:  

 
Continental Reifen Deutschland GmbH 

Vahrenwalderstraße 9 

D-30165 Hannover 

Telefon: +49 511 938-01 

E-mail: mail_service@conti.de 

Výkonní ředitelé: Philipp von Hirschheydt (CEO), Gerd Bartels, Dr. Gabriele Fredebohm 

Rejstříkový soud: Amtsgericht Hannover, HRB 204239 

Číslo plátce DPH: DE264920698 

 

30. 10. 2018 

 

https://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/renewed+logging+in.html

