
 
 

Izjava o varstvu podatkov družbe Continental Reifen Deutschland GmbH za aplikacijo 

ContiConnect Driver 

 

Družba Continental Reifen Deutschland GmbH zagotavlja aplikacijo za pametne telefone 

ContiConnect Driver. Ta aplikacija omogoča prikaz podatkov o pnevmatikah (npr. tlak v 

pnevmatikah, temperatura pnevmatik) iz povezanega sistema CPC 

(ContiPressureCheck/ContiConnect) na mobilni napravi ter posreduje opozorilne signale in 

priporočila takoj, ko se pojavi opozorilo v zvezi s pnevmatikami. Poleg tega aplikacija 

omogoča prenos podatkov o pnevmatikah, vozilu in kakovosti v zaledni del ContiConnect ter 

vodji voznega parka omogoča dostop do teh podatkov. 

 

Družba Continental Reifen Deutschland GmbH obdeluje vaše podatke v okviru vaše uporabe 

aplikacije ContiConnect Driver skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi. 

 

1. 

Področje uporabe  

 

Družba Continental Reifen Deutschland GmbH zbira, obdeluje in uporablja osebne podatke, 

ki jih vnesete, za zagotavljanje storitev, ki jih omogočata aplikacija in ContiConnect. Če je to 

potrebno za izvršitev pogodbe, se lahko podatki posredujejo podjetjem, povezanim z družbo 

Continental Reifen Deutschland GmbH, v skladu s 15. členom in nasl. nemškega Zakona o 

delniških družbah, kot je določeno v Zavezujočih poslovnih pravilih družbe Continental. 

Če to dovoljuje in/ali predpisuje zakon, se lahko podatki obdelujejo za namene poročanja 

(npr. statistiko). 

Vaši podatki se bodo zbirali, obdelovali in uporabljali izključno v skladu z veljavnimi predpisi 

o varstvu podatkov (npr. vaša privolitev). 

V skladu z zakonskimi določbami se vsi vaši podatki obravnavajo kot strogo zaupni. 

 

2. 

Delovanje aplikacije ContiConnect Driver 

 

Za uporabo aplikacije ContiConnect Driver je treba to aplikacijo namestiti na pametni 

telefon/napravo in vzpostaviti povezavo Bluetooth s sistemom Continental PressureCheck. 

  

Da bi lahko to aplikacijo uporabljali tudi kot del sistema ContiConnect, ki omogoča dostop do 

podatkov tudi upravitelju voznega parka, mora(ta) biti: 

• aktivirana aplikacija ContiConnect Driver, 
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• aktiviran prenos v zaledni del Continental in vnesena pravilna ID-številka voznega 

parka ContiConnect,  

• vozni park in vozilo registrirana, vzpostavljena ter vzdrževana v sistemu 

ContiConnect, 

• pametni telefon/naprava uporabnika nastavljena tako, da omogoča storitve 

lokalizacije,  

• omogočena uporaba podatkov FMS v aplikaciji (npr. število prevoženih kilometrov 

vozila, lokacija vozila). 

 

Storitve lokalizacije so privzeto izklopljene v skladu z zakonskimi zahtevami o varstvu 

podatkov.  Uporabnik ima možnost vklopa storitev lokalizacije.  

 

Uporaba podatkov FMS (npr. število prevoženih kilometrov vozila, lokacija vozila) je v 

aplikaciji privzeto izklopljena v skladu z zakonskimi zahtevami o varstvu podatkov.  

Uporabnik ima možnost vklopa uporabe teh podatkov.  

 

Ta aplikacija omogoča pošiljanje samo tistih podatkov o uporabniku in njegovem vozilu v 

sistem Continental, ki so potrebni za izvajanje storitev Continental, podrobno opisanih v 3. 

točki Pogojev uporabe. Med uporabniki aplikacije se ne izmenjujejo nobeni osebni ali drugi 

podatki.  

 

3. 

Zbiranje, obdelava in uporaba podatkov v aplikaciji ContiConnect Driver 

 

Družba Continental Reifen Deutschland GmbH hrani osebne podatke, ki se nanašajo na 

uporabnike njene aplikacije ContiConnect Driver, le če je za to dano soglasje. Hranijo se 

samo podatki, nanašajoči se na informacije o pnevmatikah/senzorjih/sistemih, ki jih shranjuje 

in ustvarja sistem ContiPressureCheck/ContiConnect, naslov MAC vašega pametnega 

telefona/naprave in dodatni podatki, ki so potrebni za pripravo statističnih podatkov ter za 

izboljšanje storitev in obveščanja.  To vključuje tudi datum in uro uporabe aplikacije, 

uporabljene funkcije aplikacije, statistiko aplikacije v povezavi s kakovostjo ter informacije o 

vrsti in kakovosti povezave Bluetooth.  

Če je to omogočeno, se bodo hranili tudi naslednji podatki: ID-številka voznega parka 

ContiConnect, lokacija vozila v času ustvarjanja opozorila in prenosa podatkov, število 

prevoženih kilometrov vozila.  
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Uporabnikovi osebni podatki se uporabljajo izključno za obdelavo poizvedb v okviru danega 

soglasja ali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov. Na podlagi zakonskih zahtev je 

družba Continental uveljavila globalna, enotna in notranja pravila o varstvu podatkov 

(Zavezujoča poslovna pravila), ki urejajo varstvo vaših osebnih podatkov. 

 

Pri uporabi aplikacije se bodo zbirali naslednji osebni podatki: 

 

• informacije o pnevmatikah/senzorjih/sistemu, ki jih shranjuje in ustvarja sistem 

ContiPressureCheck/ContiConnect,  

• naslov MAC vašega pametnega telefona/naprave, 

• datum in ura uporabe aplikacije, 

• uporabljene funkcije aplikacije, 

• statistika aplikacije v zvezi s kakovostjo, 

• informacije o vrsti in kakovosti povezave Bluetooth, 

• ID-številka voznega parka ContiConnect in vozila (če je omogočeno), 

• registrska številka, 

• lokacija vozila v času ustvarjanja opozorila in prenosa podatkov (če je omogočeno), 

• število prevoženih kilometrov vozila (če je omogočeno). 

 

4. 

Uporabnikove pravice do informacij 

 

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate skladno s Splošno uredbo 

EU o varstvu podatkov (EU GDPR) naslednje pravice v zvezi z obdelavo svojih osebnih 

podatkov: 

 

• pravico do informacij skladno s členoma 13 in 14 EU GDPR,  

• pravico do dostopa skladno s členom 15 EU GDPR, 

• pravico do popravka skladno s členom 16 EU GDPR, 

• pravico do izbrisa skladno s členom 17 EU GDPR, 

• pravico do omejitve obdelave skladno s členom 18 EU GDPR, 

• pravico do prenosljivosti podatkov skladno s členom 20 EU GDPR.  

 

Če imate vprašanja o tem, se po elektronski pošti obrnite na našega nadzornika za varstvo 

podatkov na naslov: dataprotection@conti.de.  
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V skladu s členom 21 EU GDPR imate pravico kadar koli preklicati svoje soglasje za 

zbiranje, obdelavo/shranjevanje in uporabo svojih osebnih podatkov. Soglasje morate 

preklicati v pisni obliki s pismom, ki ga pošljete na naslov Continental, Continental Reifen 

Deutschland GmbH, 

Vahrenwalderstraße 9, D-30165 Hannover, Nemčija, ali po elektronski pošti na naslov 

info@conticonnect.com.  

 

Vsa vprašanja ali pritožbe lahko kadar koli pisno (tudi po elektronski pošti) naslovite na naše 

pooblaščence za varstvo podatkov. E-poštni naslov: dataprotection@conti.deVedno se lahko 

obrnete tudi na ustrezne organe za varstvo podatkov, če obstajajo.  

 

5. 

Varstvo shranjenih  podatkov 

 

Naša družba uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za varstvo vaših osebnih 

podatkov pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali dostopom s strani nepooblaščenih oseb. 

Varnostni ukrepi se nenehno izboljšujejo in prilagajajo v skladu z najnovejšo tehnologijo. 

Podatke, ki niso šifrirani, bi si lahko ogledale tretje osebe. Zato bi radi opozorili, da varnosti 

prenosa podatkov prek spleta (npr. po elektronski pošti) ni mogoče zagotoviti. Občutljivi 

podatki se zato ne bi smeli prenašati oziroma bi se smeli prenašati samo prek varne 

povezave (SSL). Opozarjamo vas, da če se za dostop do strani in datotek od vas zahteva 

vnos osebnih podatkov, prenos tovrstnih podatkov prek spleta morda ni varen in obstaja 

tveganje, da si jih nepooblaščene osebe lahko ogledajo in z njimi manipulirajo. 
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6. 

Aplikacije tretjih oseb 

 

Fabric Crashlytics  

 

Ta aplikacija (»aplikacija«) uporablja Crashlytics, orodje za poročanje o zrušitvah podjetja 

Google Inc. (»Google«). Crashlytics zbira določene informacije za lažje ugotavljanje 

osnovnega vzroka vsake zrušitve, ki jih ni mogoče povezati s končnim uporabnikom 

aplikacije. Ti podatki lahko med drugim vsebujejo informacije o stanju naprave, edinstvene 

identifikatorje naprav, podatke o strojni opremi in OS, informacije o delovanju aplikacije in 

fizično lokacijo naprave v času zrušitve. Poleg tega lahko vsebujejo informacije o tem, kako 

končni uporabnik uporablja to aplikacijo. 

 

Zbrane informacije so last družbe Continental Reifen Deutschland GmbH ter se uporabljajo 

za vpogled v funkcionalnost in težave, ki se pojavijo med izvajanjem. Uporabljajo se tudi za 

oceno vaše uporabe aplikacije. 

Poleg tega Crashlytics uporablja zbrane informacije za izboljšanje svojih storitev ter za 

anonimno analizo trendov, vedenj in podobno. 

 

Dodatne informacije o pogojih storitve in Politika zasebnosti Crashlytic so na voljo na: 

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

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

 
 

 

7. 

Končne določbe 

 

Družba Continental si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali dopolni to izjavo o varstvu 

podatkov za potrebe aplikacije ContiConnect Driver z učinkom za naprej, pod pogojem, da 

so takšne spremembe za uporabnika sprejemljive. To velja zlasti, če spremembe ne 

škodujejo bistveno uporabniku, npr. spremembe glede kontaktnih podatkov, začetka 

dodatnih storitev ali podobno. 

 

V vsakem primeru bo družba Continental obvestila uporabnika o načrtovanih spremembah te 

izjave o varstvu podatkov vsaj sedem dni pred začetkom veljavnosti kakršne koli 

https://fabric.io/terms?utm_campaign=crashlytics-marketing&amp;amp;utm_medium=natural
https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf
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spremembe. Takšno obvestilo se pošlje po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga 

uporabnik navede ob registraciji, ali prek pojavnega okna, če registracija ni bila potrebna.  

 
Uporabnik mora dati soglasje k spremenjeni izjavi o varstvu podatkov, da lahko nadaljuje 

uporabo aplikacije ContiConnect Driver, tako da odkljuka ustrezno okence v pojavnem oknu 

ali ob ponovni prijavi. 

 
Ponudnik aplikacije ContiConnect Driver je:  

 
Continental Reifen Deutschland GmbH 

Vahrenwalderstraße 9 

D-30165 Hannover 

Telefon: +49 511 938 01 

E-pošta: mail_service@conti.de 

Generalni direktorji: Philipp von Hirschheydt (izvršni direktor), Gerd Bartels, dr. Gabriele 

Fredebohm 

Sedež: Amtsgericht Hannover, HRB 204239 

ID-številka za DDV: DE264920698 

 

30. 10. 2018 

 

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

