
 

 
 

Personvernerklæring fra Continental Reifen Deutschland GmbH for applikasjonen 

ContiConnect Driver App 

 

Continental Reifen Deutschland GmbH gjør applikasjonen ContiConnect Driver App for 

smarttelefoner tilgjengelig. Denne appen gjør det mulig å vise dekkrelaterte data (f.eks. 

dekktrykk, dekktemperatur) fra et forbundet CPC system (ContiPressureCheck / 

ContiConnect) på en mobil enhet og å gi varselsignaler og anbefalinger så snart det 

forekommer et dekkrelatert varsel. Dessuten gjør appen det mulig å overføre dekk-, kjøretøy- 

og kvalitetsrelaterte data til ContiConnect backend og å gjøre disse dataene tilgjengelige for 

flåteansvarlig.  

 

Continental Reifen Deutschland GmbH behandler dine data i sammenheng med din bruk av 

ContiConnect Driver App i samsvar med gjeldende personvernregelverk, herunder 

personopplysningsloven og GDPR. 

 

§ 1 

Omfang  

 

Personopplysninger som du legger inn blir samlet, behandlet og brukt av Continental Reifen 

Deutschland GmbH for det formål å levere de tjenestene som gis av appen og ContiConnect. 

I den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle avtalen, kan data blir levert videre til 

selskaper som er tilknyttet Continental Reifen Deutschland GmbH i henhold til avsnitt 15 i 

tysk lov om aksjeselskaper som fastsatt i Continentals Binding Corporate Rules. 

Hvis loven tillater og/eller foreskriver det, kan dataene vurderes for rapportformål (f.eks. 

statistikk). 

Dine data vil bli innsamlet, behandlet og brukt utelukkende i samsvar med gjeldende 

personvernregelverk (f.eks. ditt samtykke). 

I samsvar med forskriftene blir alle dine data behandlet strengt konfidensielt. 

 

§ 2 

ContiConnect Driver Apps funksjon 

 

Bruk av ContiConnect Driver App krever installasjon av denne appen på en smarttelefon / 

enhet og forbindelse med et Continental PressureCheck System over Bluetooth. 

  

For å bruke denne appen som en del av et ContiConnect system som gjør data tilgjengelige 

for flåtelederen, må dessuten 

• ContiConnect Driver App aktiveres. 
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• Overføring til Continental backend være aktivert og korrekt, ContiConnect flåte-ID må 

være lagt inn. 

• Flåte og kjøretøy være lagt inn, konfigurert og vedlikeholdt i ContiConnect 

• Brukerens smarttelefon / enhet være konfigurert på en måte som tillater 

lokaliseringstjenester. 

• Bruk av data fra flåtestyringssystem(er) (f.eks. kjøretøyets kilometerstand, hvor 

kjøretøyet befinner seg) må være aktivert i appen. 

 

Lokaliseringstjenester blir slått av som standard i samsvar med rettslige krav om personvern.  

Brukeren kan starte lokaliseringstjenestene. 

 

Bruk av FMS data (f.eks. kilometerstand, hvor kjøretøyet befinner seg) blir slått av som 

standard i appen i samsvar med rettslige krav om personvern.  Brukeren kan aktivere bruken 

av disse data.  

 

Denne appen gjør det mulig å overføre til Continental kun det av brukerens 

personopplysninger og hans/hennes kjøretøydata som er nødvendige for at Continental skal 

kunne oppfylle tjenestene som oppført i avsnitt 3 i bruksvilkårene. Det blir ikke utvekslet noen 

personlige eller andre data mellom brukerne av appen.  

 

§ 3 

Datainnsamling, behandling og bruk i ContiConnect Drive app 

 

Continental Reifen Deutschland GmbH lagrer kun personopplysninger med hensyn til 

brukere av ContiConnect Driver App hvis det er gitt samtykke til dette. De eneste data som 

blir lagret er de opplysningene om dekk / sensor / system som er lagret og generert av 

ContiPressureCheck / ContiConnect System, macadressen til din smarttelefon / enhet og 

ytterligere data som er nødvendige for å sette opp statistikker og forbedre tjenestene og 

opplysningene. Dette omfatter i tillegg dato og tid for bruk av appen, de appfunksjoner som 

blir brukt, appstatistikkens kvalitet og opplysninger om type og kvalitet på Bluetooth-

forbindelsen.  

Hvis aktivert, blir også følgende opplysninger lagret: ContiConnect flåte-ID, hvor kjøretøyet 

befinner seg på tidspunktet for varsel og dataoverføring, kjøretøyets kilometerstand.  

 

Personlige brukerdata blir utelukkende brukt til å behandle forespørsler i sammenheng med 

det samtykket som ble gitt eller i samsvar med gjeldende personvernforskrifter. Basert på 
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rettslige krav, har Continental iverksatt globale, enhetlige og interne personvernregler 

(Binding Corporate Rules) som regulerer vern av dine personopplysninger. 

 

Følgende personopplysninger blir innsamlet når appen blir brukt: 

 

• Dekk- / sensor- / systeminformasjon lagret og generert av ContiPressureCheck / 

ContiConnect System  

• Mac adresse for din smarttelefon / enhet 

• Dato og klokkeslett for bruk av appen 

• App funksjoner som er brukt 

• Applikasjonsstatistikk, kvalitetsrelatert 

• Opplysninger om type og kvalitet på Bluetooth-forbindelsen 

• ContiConnect flåte- og kjøretøy-ID (hvis aktivert) 

• Lisens-/registreringsnummer 

• Hvor kjøretøyet befinner seg på tidspunktet for varsel og dataoverføring (hvis aktivert) 

• Kjøretøyets kilometerstand (hvis aktivert) 

 

§ 4 

Brukerens rett til informasjon 

 

Vær oppmerksom på at som datasubjekt, har du i henhold til EUs personvernforordning (EU 

GDPR) følgende rettigheter i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger: 

 

• Rett til informasjon i henhold til EU GDPR artikkel 13 og artikkel 14.  

• Rett til tilgang i henhold til EU GDPR artikkel 15 

• Rett til retting i henhold til EU GDPR artikkel 16 

• Rett til sletting i henhold til EU GDPR artikkel 17 

• Rett til begrensning av behandling i henhold til EU GDPR artikkel 18 

• Rett til dataportabilitet i henhold til EU GDPR artikkel 20  

 

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med vårt personvernombud med e-post: 

dataprotection@conti.de  

 

I henhold til EU GDPR artikkel 21 har du til enhver tid rett til å tilbaketrekke ditt samtykke til 

innsamling, behandling/lagring og bruk av dine personopplysninger. Samtykket må 

tilbaketrekkes skriftlig til Continental Reifen Deutschland GmbH, 
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Vahrenwalderstraße 9, D-30165 Hannover, Tyskland, eller med e-post til 

info@conticonnect.com.  

 

Du kan alltid ta skriftlig kontakt (inkludert e-post) med vårt personvernombud med spørsmål 

eller klager. E-post: dataprotection@conti.de. Du kan også ta kontakt med Datatilsynet, se 

https://www.datatilsynet.no/. 

 

§ 5 

Vern av lagrede personopplysninger 

 

Vårt foretak bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de 

personopplysninger som du har gitt oss mot manipulasjon, tap, destruering eller adgang fra 

uautoriserte personer. Sikkerhetstiltak blir kontinuerlig forbedret og tilpasset etter nyeste 

teknologi. Ukrypterte personopplysninger kan leses av tredjemann. Av denne grunn vil vi 

påpeke at når det gjelder overføring av data over Internett (f.eks. med e-post), kan en sikker 

overføring ikke garanteres. Sensitive data bør derfor ikke overføres i det hele tatt, eller over 

en sikker forbindelse (SSL). Hvis du går til sider og filer der du blir spurt om å legge inn 

personopplysninger, husk at overføringen av disse opplysningene over Internett ikke er 

sikker og at det er fare for at de kan leses og manipuleres av uautoriserte personer. 
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§ 6 

Applikasjoner fra tredjemann 

 

Fabric Crashlytics  

 

Denne applikasjonen (“app”) bruker Crashlytics, et verktøy fra Google Inc. som melder et 

krasj. (“Google”). Crashlytics samler bestemte opplysninger som ikke kan tilknyttes 

sluttbrukeren av appen, for å hjelpe med å identifisere årsaken for et krasj som oppstår. 

Disse data kan blant annet inneholde opplysninger om enhetens status, unike 

enhetsidentifikatorer, enhetens maskinvare og OS-opplysninger, opplysninger om hvordan 

applikasjonen fungerer og det fysiske stedet der enheten er når den krasjer. I tillegg kan den 

inneholde opplysninger om hvordan sluttbrukeren bruker denne applikasjonen. 

 

De samlede opplysningene tilhører Continental Reifen Deutschland GmbH og blir brukt til å 

få innsikt i funksjonaliteten og problemene som oppstår under kjøretiden. De blir også brukt 

til å evaluere din bruk av appen. 

Dessuten blir de samlede opplysningene brukt av Crashlytics til å forbedre deres tjenester og 

å analysere trender og oppførsel og lignende på en anonym måte. 

 

Ytterligere opplysninger om Crashlytics's tjenestevilkår og personvern er tilgjengelige på: 

• https://fabric.io/terms?utm_campaign=crashlytics-marketing&utm_medium=natural 

• https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf 

 
 

 

§ 7 

Sluttbestemmelser 

 

Continental forbeholder seg retten til å endre eller tilføye denne personvernerklæringen i 

ContiConnect Driver Apps interesser til enhver tid med virkning for fremtiden, forutsatt at 

disse endringene ikke er urimelige for brukeren. Dette er særlig tilfellet hvis endringene ikke 

innebærer noen vesentlig ulempe for brukeren, f.eks. med endringer i kontaktinformasjon, 

iverksettelse av ytterligere tjenester eller lignende. 

 

I hvert tilfelle av planlagt endring av denne personvernerklæringen, skal Continental gi en 

rimelig melding til brukeren minst 7 dager før endringen settes i kraft. Slike meldinger skal 

https://fabric.io/terms?utm_campaign=crashlytics-marketing&utm_medium=natural
https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf
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foretas over e-post til den e-postadressen som brukeren har oppgitt ved registrering, eller 

med pop-up-vindu hvis registrering ikke var påkrevet.  

 
Brukeren må gi sitt samtykke til den endrede personvernerklæringen for å fortsatt kunne 

bruke ContiConnect Driver App, ved å klikke på den respektive valgboksen i pop-up-vinduet 

eller med ny pålogging. 

 
Leverandør av ContiConnect Driver App er:  

 
Continental Reifen Deutschland GmbH 

Vahrenwalderstraße 9 

D-30165 Hannover 

Telefon: +49 511 938-01 

E-post: mail_service@conti.de 

Daglige ledere: Philipp von Hirschheydt (CEO), Gerd Bartels, Dr. Gabriele Fredebohm 

Foretaksregister: Amtsgericht Hannover, HRB 204239 

MVA-nr.: DE264920698 

 

30.10.2018 

 

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

