
 
 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Continental Reifen Deutschland 

GmbH týkajúce sa aplikácie pre vodičov ContiConnect 

 

Spoločnosť Continental Reifen Deutschland GmbH sprístupňuje aplikáciu pre smartfóny 

ContiConnect Driver. Táto aplikácia umožňuje na mobilnom zariadení zobraziť údaje 

týkajúce sa pneumatík (napr. tlak a teplotu vzduchu v pneumatikách) pripojeného systému 

CPC (ContiPressureCheck/ContiConnect) a poskytovať výstražné signály a odporúčania v 

okamihu, keď sa vyskytne upozornenie súvisiace s pneumatikami. Aplikácia ďalej umožňuje 

prenášať údaje týkajúce sa pneumatík, vozidla a kvality na koncový server platformy 

ContiConnect a sprístupniť tieto údaje správcovi vozového parku. 

 

Spoločnosť Continental Reifen Deutschland GmbH spracúva vaše údaje v súvislosti s 

používaním aplikácie ContiConnect Driver v súlade s platnými právnymi predpismi. 

 

§ 1 

Rozsah pôsobnosti  

 

Spoločnosť Continental Reifen Deutschland GmbH získava, spracúva a využíva vaše 

osobné údaje na účely poskytovania služieb dostupných prostredníctvom aplikácie a 

platformy ContiConnect. Pokiaľ je to potrebné na plnenie zmluvy, údaje sa môžu postúpiť 

spoločnostiam pridruženým k spoločnosti Continental Reifen Deutschland GmbH v zmysle 

oddielov 15 a nasl. nemeckého zákona o akciových spoločnostiach, ako je stanovené v 

Záväzných podnikových pravidlách spoločnosti Continental. 

Ak to povoľuje a/alebo predpisuje zákon, údaje sa môžu vyhodnotiť na účely vykazovania 

(napr. štatistika). 

Vaše údaje sa budú získavať, spracúvať a využívať výlučne v súlade s platnými predpismi o 

ochrane údajov (napr. váš súhlas). 

V súlade so zákonnými ustanoveniami sa so všetkými vašimi údajmi zaobchádza ako s 

prísne dôvernými. 

 

§ 2 

Fungovanie aplikácie ContiConnect Driver 

 

Používanie aplikácie ContiConnect Driver si vyžaduje inštaláciu tejto aplikácie do 

smartfónu/zariadenia a pripojenie k systému Continental PressureCheck prostredníctvom 

bluetooth. 
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Aby bolo možné túto aplikáciu používať aj ako súčasť systému ContiConnect, ktorý 

sprístupňuje údaje aj správcovi vozového parku, navyše: 

• musí byť aktivovaná aplikácia ContiConnect Driver; 

• musí byť aktivovaný prenos na koncový server spoločnosti Continental a musí byť 

zadané správne identifikačné číslo vozového parku v rámci platformy ContiConnect;  

• vozový park a vozidlo musia byť zaregistrované, nastavené a udržiavané v rámci 

platformy ContiConnect; 

• smartfón/zariadenie používateľa by malo byť nastavené tak, aby umožňovalo 

lokalizačné služby;  

• v aplikácii by sa malo umožniť využívanie údajov noriem správy vozového parku 

(ďalej len „FMS“) (napr. počet najazdených kilometrov vozidla, lokalizácia vozidla). 

 

Lokalizačné služby sú v súlade s právnymi požiadavkami na ochranu údajov predvolene 

vypnuté.  Používateľ má možnosť lokalizačné služby zapnúť.  

 

Použitie údajov FMS (napr. počet najazdených kilometrov vozidla, lokalizácia vozidla) je v 

aplikácii v súlade s právnymi požiadavkami na ochranu údajov predvolene vypnuté.  

Používateľ má možnosť použitie týchto údajov zapnúť.  

 

Táto aplikácia umožňuje prenášať spoločnosti Continental iba tie osobné údaje používateľa a 

údaje o jeho vozidle, ktoré sú potrebné na vykonávanie tých služieb spoločnosťou 

Continental, ktoré sú podrobne uvedené v časti 3 Podmienok používania. Medzi 

používateľmi aplikácie nedochádza k žiadnej výmene osobných ani iných údajov.  

 

§ 3 

Získavanie, spracúvanie a využívanie údajov v aplikácii ContiConnect Driver 

 

Spoločnosť Continental Reifen Deutschland GmbH uchováva osobné údaje týkajúce sa 

používateľov aplikácie ContiConnect Driver len vtedy, ak má na to súhlas. Jediné údaje, 

ktoré sa uchovávajú, sa týkajú informácií o pneumatikách/senzoroch/systémových informácií 

uložených a generovaných systémom ContiPressureCheck/ContiConnect, MAC adries 

vášho smartfónu/zariadenia a ďalších údajov, ktoré sú potrebné na tvorbu štatistík a 

zlepšenie služieb a informácií. Tieto údaje navyše zahŕňajú dátum a čas použitia aplikácie, 

použité funkcie aplikácie, štatistiku aplikácie týkajúcu sa kvality a informácie týkajúce sa typu 

a kvality pripojenia bluetooth.  



 
- 3 – 

 
 

 
 

Ak je to povolené, budú sa ukladať aj tieto informácie: identifikačné číslo vozového parku v 

rámci platformy ContiConnect, lokalizácia vozidla v čase generovania upozornenia a prenosu 

údajov, počet najazdených kilometrov vozidla.  

 

Osobné údaje používateľa sa využívajú výlučne na spracovanie otázok v rámci udeleného 

súhlasu alebo v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov. Spoločnosť Continental na 

základe zákonných požiadaviek uplatňuje globálne, jednotné a interné pravidlá ochrany 

osobných údajov (Záväzné podnikové pravidlá), ktoré upravujú ochranu vašich osobných 

údajov. 

 

Pri používaní aplikácie sa budú získavať tieto osobné údaje: 

 

• informácie o pneumatikách/senzoroch/systéme uložené a generované systémom 

ContiPressureCheck/ContiConnect;  

• MAC adresa vášho smartfónu/zariadenia; 

• dátum a čas používania aplikácie; 

• použité funkcie aplikácie; 

• štatistika aplikácie týkajúca sa kvality; 

• informácie týkajúce sa typu a kvality pripojenia bluetooth; 

• identifikačné číslo vozového parku a vozidla v rámci platformy ContiConnect (ak je to 

povolené); 

• evidenčné číslo vozidla; 

• lokalizácia vozidla v čase generovania upozornenia a prenosu údajov (ak je to 

povolené); 

• počet najazdených kilometrov vozidla (ak je to povolené). 

 

§ 4 

Práva používateľa na informácie 

 

Upozorňujeme, že ako dotknutá osoba máte v zmysle všeobecného nariadenia EÚ o 

ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov tieto 

práva: 

 

• práva na informácie podľa článku 13 a článku 14 GDPR;  

• právo na prístup k údajom podľa článku 15 GDPR; 

• právo na opravu podľa článku 16 GDPR; 

https://www.continental-corporation.com/resource/blob/62352/cd182443aa962ea40a44b5d017453e98/binding-corporate-rules-de-data.pdf
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• právo na vvmazanie podľa článku 17 GDPR; 

• právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR; 

• právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.  

 

Ak máte otázky týkajúce sa týchto záležitostí, obráťte sa na nášho dozorného úradníka pre 

ochranu údajov e-mailom na adrese: dataprotection@conti.de  

 

V súlade s článkom 21 GDPR máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so získavaním, 

spracúvaním/uchovávaním a využívaním vašich osobných údajov. Súhlas sa musí odvolať 

písomne zaslaním na adresu Continental Reifen Deutschland GmbH, 

Vahrenwalderstraße 9, D-30165 Hannover, Nemecko, alebo zaslaním e-mailu na adresu 

info@conticonnect.com.  

 

S otázkami alebo sťažnosťami sa môžete kedykoľvek obrátiť na naše zodpovedné osoby 

písomne (aj e-mailom). E-mail: dataprotection@conti.de. Môžete tiež kontaktovať príslušné 

orgány na ochranu údajov, ak sú k dispozícii.  

 

§ 5 

Ochrana uchovávaných údajov 

 

Naša spoločnosť používa na ochranu vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli, pred 

manipuláciou, stratou, zničením alebo pred prístupom neoprávnených osôb technické a 

organizačné bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostné opatrenia sa neustále zdokonaľujú a 

prispôsobujú v súlade s najnovšími technológiami. Poskytnuté údaje, ktoré nie sú šifrované, 

by si mohli potenciálne prezerať tretie strany. Z tohto dôvodu by sme chceli poukázať na to, 

že pokiaľ ide o prenos údajov prostredníctvom internetu (napr. e-mailom), nie je možné 

zaručiť jeho bezpečnosť. Citlivé údaje by sa preto nemali prenášať vôbec alebo iba 

prostredníctvom zabezpečeného pripojenia (SSL). Ak navštívite stránky a zobrazíte si súbory 

a následne ste vyzvaní, aby ste zadali osobné údaje, upozorňujeme, že prenos takýchto 

údajov prostredníctvom internetu nemusí byť bezpečný a že existuje riziko, že si ich môžu 

prezerať neoprávnené osoby a manipulovať s nimi. 

 

§ 6 

Aplikácie tretích strán 

 

Google Firebase Crashlytics  

mailto:dataprotection@conti.de
mailto:info@conticonnect.com
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Táto aplikácia (ďalej len „aplikácia“) používa Crashlytics, nástroj na nahlásenie zlyhania od 

spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Crashlytics získava určité informácie, ktoré nie 

je možné spojiť s koncovým používateľom aplikácie, s cieľom pomôcť pri identifikácii hlavnej 

príčiny akéhokoľvek vzniknutého zlyhania. Tieto údaje môžu okrem iného obsahovať 

informácie o stave zariadenia, jedinečné identifikátory zariadenia, informácie o hardvéri a 

operačnom systéme zariadenia, informácie týkajúce sa funkcií aplikácie a fyzickú lokalizáciu 

zariadenia v čase zlyhania. Okrem toho môžu obsahovať informácie o tom, ako koncový 

používateľ používa túto aplikáciu. 

 

Získané informácie patria spoločnosti Continental Reifen Deutschland GmbH a využívajú sa 

na získanie prehľadu o funkčnosti a problémoch, ktoré sa vyskytujú počas činnosti aplikácie. 

Používajú sa tiež na vyhodnocovanie vášho používania aplikácie. 

Crashlytics používa získané informácie aj na zlepšenie svojich služieb a na analýzu trendov, 

správania a podobne anonymným spôsobom. 

 

Ďalšie informácie o podmienkach poskytovania služby Crashlytics a súvisiacich pravidlách 

ochrany osobných údajov nájdete na: 

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

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

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

 

§ 7 

Záverečné ustanovenia 

 

Spoločnosť Continental si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť toto vyhlásenie 

o ochrane údajov v záujme aplikácie ContiConnect Driver s účinnosťou do budúcnosti, a to 

za predpokladu, že tieto zmeny nebudú pre používateľa neprimerané. Platí to najmä v 

prípadoch, ak zmeny nespôsobia používateľovi podstatnú ujmu, napr. ak pôjde o zmeny 

kontaktných informácií, zavedenie doplnkových služieb alebo podobné záležitosti. 

 

V každom prípade zamýšľanej zmeny tohto vyhlásenia o ochrane údajov bude o tom 

spoločnosť Continental používateľa primerane informovať najmenej 7 dní pred 

nadobudnutím účinnosti akejkoľvek zmeny. Takéto oznámenie bude zaslané 

prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú používateľom pri registrácii alebo 

prostredníctvom vyskakovacieho okna v prípade, ak sa registrácia nepožadovala.  
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Aby mohol používateľ pokračovať v používaní aplikácie ContiConnect Driver, musí vyjadriť 

súhlas so zmeneným vyhlásením o ochrane údajov zaškrtnutím príslušného políčka vo 

vyskakovacom okne alebo obnovením prihlásenia. 

 
Poskytovateľom aplikácie pre vodičov ContiConnect Driver je:  

 
Continental Reifen Deutschland GmbH 

Vahrenwalderstraße 9 

D-30165 Hannover 

Telefón: +49 511 938-01 

E-mail: mail_service@conti.de 

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

Registrový súd: Amtsgericht Hannover, HRB 204239 

IČ DPH: DE264920698 

 

30. 10. 2018 

 

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

