Declarația Continental Reifen Deutschland GmbH privind protecția datelor pentru
aplicația ContiConnect Driver
Continental Reifen Deutschland GmbH furnizează aplicația pentru smartphone ContiConnect
Driver. Această aplicație permite afișarea datelor referitoare la anvelope (de ex. presiunea
aerului din anvelope, temperatura anvelopelor) din cadrul unui Sistem CPC
(ContiPressureCheck / ContiConnect) conectat la un dispozitiv mobil și furnizarea unor
semnale de avertizare și a unor recomandări imediat ce apare o alertă legată de o anvelopă.
De asemenea, aplicația permite transmiterea de date legate de anvelopă, vehicul și calitate
către back-endul ContiConnect și furnizarea acestor date către managerului de flotă.
Continental Reifen Deutschland GmbH prelucrează datele dumneavoastră atunci când
utilizați aplicația ContiConnect Driver, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

§1
Sfera de cuprindere
Datele cu caracter personal pe care le introduceți sunt colectate, prelucrate și utilizate de
Continental Reifen Deutschland GmbH în scopul furnizării serviciilor oferite de aplicație și de
ContiConnect. În măsura în care acest lucru este necesar pentru executarea contractului,
datele pot fi transmise companiilor afiliate cu Continental Reifen Deutschland GmbH, în
conformitate cu secțiunile 15 și următoarele din Legea germană privind societățile pe acțiuni,
așa cum se prevede în Regulile corporatiste obligatorii ale companiei Continental.
Dacă legea permite si/sau prevede astfel, datele pot fi evaluate în scopul raportării (de
exemplu, statistici).
Datele dvs. se vor colecta, prelucra și utiliza numai în conformitate cu reglementările
aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal (de exemplu, acordul dvs.).
În conformitate cu dispozițiile legale, toate datele dvs. cu caracter personal sunt tratate strict
confidențial.

§2
Funcționarea aplicației ContiConnect Driver
Utilizarea aplicației ContiConnect Driver necesită instalarea aplicației pe un
smartphone/dispozitiv și conectarea la un sistem Continental PressureCheck prin bluetooth.
Pentru a utiliza această aplicație și în cadrul sistemului ContiConnect care pune datele și la
dispoziția managerului de flotă,
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aplicația ContiConnect Driver trebuie să fie activată

•

transmiterea către back-endul Continental trebuie să fie activată și trebuie să fie
introdus numărul corect de identificare a flotei ContiConnect

•

flota și vehiculul trebuie să fi fost înscrise, configurate și întreținute în ContiConnect

•

smartphone-ul/dispozitivul Utilizatorului trebuie să fie configurat astfel încât să
permită serviciile de localizare

•

utilizarea datelor aferente sistemului de management al flotei (Fleet Management
System - FMS) (de ex. kilometrajul vehiculului, locul în care se află vehiculul ) trebuie
să fie activată în aplicație

Serviciile de localizare sunt deconectate în mod implicit, în conformitate cu cerințele în
materie de protecție a datelor. Utilizatorul are posibilitatea de a porni serviciile de localizare.
Utilizarea datelor FMS (de ex. kilometrajul vehiculului, locul în care se află vehiculul) este
opriră în aplicație în mod implicit, în conformitate cu cerințele în materie de protecție a
datelor. Utilizatorul are posibilitatea de a activa utilizarea acestor date.
Această aplicație permite transmiterea către Continental doar a acelor date cu caracter
personal ale Utilizatorului și/sau date privind vehiculul, care sunt necesare pentru
îndeplinirea serviciilor de către Continental, potrivit celor detaliate în secțiunea 3 din Termenii
de utilizare. Nu se realizează un schimb de date cu caracter personal sau de alte date între
utilizatori și aplicație.

§3
Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor în aplicația ContiConnect Driver
Continental Reifen Deutschland GmbH stochează doar datele cu caracter personal
referitoare la utilizatorii aplicației ContiConnect Driver, dacă a fost acordat consimțământul în
acest sens. Singurele date stocate se referă la informațiile referitoare la anvelopă/ senzor/
sistem, stocate și generate de Sistemul ContiPressure Check/ ContiConnect, adresa MAC a
smartphone-ului/ dispozitivului dumneavoastră și date suplimentare necesare pentru a
produce statistici și pentru a îmbunătăți serviciile și informațiile. Acestea includ, în plus, data
și ora utilizării aplicației, funcțiile utilizate din aplicație, statisticile legate de calitate ale
aplicației și informații referitoare la tipul și la calitatea conectivității prin bluetooth.
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flota ContiConnect, locația vehiculului în momentul generării alertei și al transmiterii datelor,
kilometrajul vehiculului.

Datele cu caracter personal ale utilizatorului sunt utilizate exclusiv pentru prelucrarea
solicitărilor de informații, cu acordarea consimțământului sau în conformitate cu
reglementările aplicabile privind protecția datelor. Pe baza cerințelor legale, Continental a
impus la nivel intern norme globale și uniforme privind protecția datelor cu caracter personal
(Reguli corporatiste obligatorii) care reglementează protecția datelor dvs. cu caracter
personal.
Următoarele date cu caracter personal vor fi colectate la utilizarea aplicației:
•

Informațiile referitoare la anvelopă/ senzor/ sistem, stocate și generate de Sistemul
ContiPressureCheck/ ContiConnect

•

Adresa MAC a smartphone-ului/dispozitivului dumneavoastră

•

Data și ora utilizării aplicației

•

Funcțiile utilizate ale aplicației

•

Statistici ale aplicației, legate de calitate

•

Informații referitoare la tipul și la calitatea conectivității prin bluetooth

•

Numărul de identificare a flotei și vehiculului ContiConnect (dacă este activat)

•

Numărul de înmatriculare

•

Locația vehiculului în momentul generării alertei și al transmiterii datelor (dacă este
activată)

•

Kilometrajul vehiculului (dacă este activat)

§4
Drepturile de informare a utilizatorului
Rețineți că, în calitate de persoană vizată, în conformitate cu Regulamentul general al UE
privind protecția datelor (RGPD UE), aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea
datelor dvs. cu caracter personal:
•

Drepturi de informare, în conformitate cu articolul 13 și articolul 14 din RGPD UE

•

Dreptul de acces, în conformitate cu articolul 15 din RGPD UE

•

Dreptul la rectificare, în conformitate cu articolul 16 din RGPD UE
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Dreptul la ștergerea datelor, în conformitate cu articolul 17 din RGPD UE

•

Dreptul la restricționarea prelucrării, în conformitate cu articolul 18 din RGPD UE.

•

Dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 din RGPD UE.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați autorității noastre pentru protecția datelor,
printr-un e-mail la adresa: dataprotection@conti.de
În conformitate cu articolul 21 din RGPD UE, aveți dreptul să vă retrageți în orice moment
consimțământul acordat în ceea ce privește colectarea, prelucrarea/păstrarea și utilizarea
datelor dumneavoastră cu caracter personal. Consimțământul trebuie să fie retras prin
transmiterea unei solicitări în scris către Continental Reifen Deutschland GmbH,
Vahrenwalderstraße 9, D-30165 Hannover, Germania sau prin transmiterea unui e-mail către
info@conticonnect.com.
Puteți să vă adresați oricând responsabililor cu protecția datelor, în scris, (inclusiv prin email) dacă aveți întrebări sau reclamații. E-mail: dataprotection@conti.de. De asemenea,
puteți să vă adresați autorităților competente pentru protecția datelor, dacă acestea există.

§5
Protecția datelor cu caracter personal stocate
Compania noastră utilizează măsuri de securitate tehnice și organizatorice pentru a proteja
datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră împotriva manipulării, pierderii,
distrugerii sau accesării de către persoane neautorizate. Măsurile de securitate sunt în
permanență îmbunătățite și adaptate conform celor mai recente tehnologii. Datele cu
caracter personal necriptate ar putea fi vizualizate de către terțe părți. Din acest motiv, am
dori să subliniem faptul că, în ceea ce privește transmiterea de date prin intermediul
Internetului (de exemplu prin e-mail), nu poate fi garantat transferul securizat. De aceea,
datele sensibile nu trebuie transmise deloc sau doar printr-o conexiune securizată (SSL).
Dacă accesați pagini și fișiere și vi se cere să introduceți date cu caracter personal, rețineți
că transmiterea acestor date prin intermediul Internetului nu este sigură și că există riscul ca
acestea să poată fi vizualizate și manipulate de către persoane neautorizate.
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§6
Aplicații ale părților terțe

Google Firebase Crashlytics
Această aplicație („aplicația”) utilizează Crashlytics, un instrument de raportare a căderilor de
la Google Inc. („Google”). Crashlytics colectează anumite informații, care nu pot fi legate de
utilizatorul final al aplicației, pentru a contribui la identificarea cauzei care stă la baza unei
căderi. Aceste date pot conține, printre altele, informații referitoare la starea dispozitivului,
identificatori unici ai dispozitivului, informații privind hardware-ul și sistemul de operare al
dispozitivului, informații referitoare la modul în care funcționează aplicația și locația fizică a
unui dispozitiv în momentul unei căderi. În plus, pot să cuprindă informații referitoare la
modul în care utilizatorul final folosește această aplicație.
Informațiile colectate aparțin companiei Continental Reifen Deutschland GmbH și sunt
utilizate pentru a obține informații privind funcționalitatea și problemele care apar în timpul
funcționării De asemenea, acestea se folosesc pentru a evalua modul în care folosiți
aplicația.
În plus, informațiile colectate sunt utilizate de Crashlytics pentru a îmbunătăți Serviciile
acestora și pentru a analiza tendințele și comportamentele, precum și alte lucruri similare, în
mod anonim.
Informații suplimentare referitoare la Termenii de furnizare a serviciilor și Politica de
confidențialitate Crashlytics sunt disponibile la:
•
•
•

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

§7
Dispoziții finale
Continental își rezervă dreptul de a modifica această Declarație privind protecția datelor în
interesul aplicației ContiConnect Driver, în orice moment, cu intrare în vigoare în viitor, cu
condiția ca aceste modificări să nu fie nerezonabile pentru Utilizator. Acest lucru va fi valabil
în special dacă modificările nu sunt în mod semnificativ în detrimentul Utilizatorului, de
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servicii suplimentare sau aspecte similare.
În fiecare situație de intenție de modificare a acestei Declarații privind protecția datelor,
Continental îi va transmite Utilizatorului o notificare rezonabilă, cu cel puțin 7 zile înainte de
intrarea în vigoare a unei modificări. O astfel de notificare se va transmite pe e-mail, la
adresa de e-mail furnizată de Utilizator la înregistrare sau printr-o fereastră de tip pop-up, în
cazul în care nu a fost necesară înregistrarea.
Utilizatorul trebuie să își acorde consimțământul în ceea ce privește Declarația modificată
privind protecția datelor legat de continuarea utilizării aplicației ContiConnect Driver , bifând
caseta corespunzătoare de acordare a consimțământului, din fereastra de tip pop-up, sau
printr-o nouă autentificare.
Furnizorul aplicației ContiConnect Driver este:
Continental Reifen Deutschland GmbH
Vahrenwalderstraße 9
D-30165 Hanovra
Telefon: +49 511 938-01
E-mail: mail_service@conti.de
Membrii consiliului de administrație: Philipp von Hirschheydt (CEO), Gerd Bartels, Dr.
Gabriele Fredebohm
Tribunalul de înregistrare: Amtsgericht Hannover, HRB 204239
Cod de identificare fiscală: DE264920698
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