
 
 

Oświadczenie firmy Continental Reifen Deutschland GmbH w sprawie ochrony danych 

dotyczące aplikacji ContiConnect Driver 

 

Continental Reifen Deutschland GmbH udostępnia aplikację na smartfony ContiConnect 

Driver. Ta Aplikacja pozwala wyświetlić na urządzeniu mobilnym dane dotyczące opon (np. 

ciśnienie i temperaturę) z sieciowego systemu CPC (ContiPressureCheck / ContiConnect) 

oraz dostarczyć sygnały ostrzegawcze i zalecenia, gdy tylko pojawi alarm związany z 

oponami. Ponadto Aplikacja pozwala przesłać dane związane z oponami, pojazdem i 

jakością do serwera ContiConnect i udostępnić je kierownikowi floty. 

 

Continental Reifen Deutschland GmbH przetwarza Państwa dane w związku z korzystaniem 

z aplikacji ContiConnect Driver zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

 

§ 1 

Zakres  

 

Wprowadzone przez Państwa dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i 

wykorzystywane przez firmę Continental Reifen Deutschland GmbH do celów świadczenia 

usług oferowanych przez Aplikację i platformę ContiConnect. W zakresie niezbędnym do 

realizacji umowy dane mogą być przekazywane firmom stowarzyszonym z Continental 

Reifen Deutschland GmbH zgodnie z punktami 15 i nast. niemieckiej ustawy o spółkach 

akcyjnych oraz postanowieniami Wiążących reguł korporacyjnych firmy Continental. 

Jeśli jest to dozwolone i/lub przewidziane przez prawo, dane mogą być oceniane w celach 

sprawozdawczych (np. statystycznych). 

Państwa dane będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych (np. za Państwa zgodą). 

Zgodnie z przepisami ustawowymi wszystkie Państwa dane są traktowane jako ściśle 

poufne. 

 

§ 2 

Działanie aplikacji ContiConnect Driver 

 

Korzystanie z aplikacji ContiConnect Driver wymaga jej zainstalowania na 

smartfonie/urządzeniu oraz połączenia z systemem Continental PressureCheck za 

pośrednictwem technologii Bluetooth. 

  

Aby można było z niej korzystać także w ramach systemu ContiConnect, który udostępnia 

dane również kierownikowi floty, dodatkowo 
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• należy włączyć aplikację ContiConnect Driver 

• należy włączyć transmisję do serwera Continental i wprowadzić prawidłowy 

identyfikator floty ContiConnect  

• flota i pojazd muszą być zarejestrowane, skonfigurowane i utrzymywane w systemie 

ContiConnect 

• w smartfonie/urządzeniu Użytkownika należy udostępnić usługi lokalizacji  

• w aplikacji należy włączyć wykorzystanie danych FMS (np. przebieg pojazdu, 

lokalizacja pojazdu) 

 

Usługi lokalizacyjne są domyślnie wyłączone zgodnie z prawnymi wymogami ochrony 

danych. Użytkownik ma możliwość włączenia usług lokalizacyjnych.  

 

Wykorzystanie danych FMS (np. przebieg pojazdu, lokalizacja pojazdu) jest w aplikacji 

domyślnie wyłączone zgodnie z prawnymi wymogami ochrony danych. Użytkownik ma 

możliwość włączenia wykorzystania tych danych.  

 

Aplikacja umożliwia transmisję do firmy Continental tylko tych danych osobowych 

Użytkownika i danych jego pojazdu, które są niezbędne do świadczenia przez Continental 

usług wyszczególnionych w punkcie 3 Warunków użytkowania. Nie dochodzi do takiej 

wymiany danych osobowych lub innych danych, jak pomiędzy Użytkownikami Aplikacji.  

 

§ 3 

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych w aplikacji ContiConnect 

Driver 

 

Continental Reifen Deutschland GmbH przechowuje dane osobowe dotyczące użytkowników 

swojej aplikacji ContiConnect Driver wyłącznie za ich zgodą. Przechowywane są tylko dane z 

opon/czujników/systemu przechowywane i generowane przez system ContiPressureCheck / 

ContiConnect, adres MAC Państwa smartfonu/urządzenia oraz dodatkowe dane niezbędne 

do prezentacji statystyk oraz poprawy jakości usług i informacji. Obejmują one dodatkowo 

datę i godzinę użycia aplikacji, wykorzystywane funkcje aplikacji, statystyki aplikacji 

dotyczące jakości oraz informacje na temat typu i jakości łączności Bluetooth.  

Po włączeniu przechowywane będą również następujące informacje: identyfikator floty 

ContiConnect, lokalizacja pojazdu w chwili wygenerowania alarmu i transmisji danych, 

przebieg pojazdu.  



 
- 3 - 

 
 

 
 

 

Dane osobowe użytkowników są wykorzystywane tylko do przetwarzania zapytań w 

kontekście udzielonej zgody lub zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony 

danych. W oparciu o wymogi prawne firma Continental wdrożyła globalne, jednolite i 

wewnętrzne Zasady ochrony danych (Wiążące zasady korporacyjne), które regulują ochronę 

Państwa danych osobowych. 

 

Podczas korzystania z Aplikacji gromadzone będą następujące dane osobowe: 

 

• Dane z opon/czujników/systemu przechowywane i generowane przez system 

ContiPressureCheck/ContiConnect  

• Adres MAC Państwa smartfonu/urządzenia 

• Data i godzina użycia aplikacji 

• Użyte funkcje aplikacji 

• Statystyki aplikacji dotyczące jakości 

• Informacje dotyczące typu i jakości łączności Bluetooth 

• Identyfikator floty i pojazdu ContiConnect (jeśli włączony) 

• Numer rejestracyjny 

• Lokalizacja pojazdu w chwili wygenerowania alarmu i transmisji danych (jeśli 

włączona). 

• Przebieg pojazdu (jeśli włączony) 

 

§ 4 

Prawa Użytkownika do informacji 

 

Należy zauważyć, że jako osoby, których dane dotyczą, zgodnie z ogólnym unijnym 

rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), posiadają Państwo następujące prawa w 

związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych: 

 

• Prawo do informacji zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO UE  

• Prawo dostępu zgodnie z art. 15 RODO UE 

• Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO UE 

• Prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 RODO UE 

• Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO UE 

• Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO UE  
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W przypadku jakichkolwiek pytań w tym względzie należy skontaktować się z naszym 

inspektorem ochrony danych, e-mail: dataprotection@conti.de  

 

Zgodnie z art. 21 RODO UE, użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na 

gromadzenie, przetwarzanie/przechowywanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. 

Wycofanie zgody musi mieć formę pisemną i zostać przesłane do firmy Continental Reifen 

Deutschland GmbH, 

Vahrenwalderstraße 9, D-30165 Hannover, Niemcy lub na adres e-mail 

info@conticonnect.com.  

 

Pytania lub skargi można także w dowolnym momencie przesłać na piśmie (w tym pocztą 

elektroniczną) do naszych pracowników zajmujących się ochroną danych. E-mail: 

dataprotection@conti.de. Można również skontaktować się z odpowiednimi organami 

zajmującymi się ochroną danych, jeśli są dostępne.  

 

§ 5 

Ochrona przechowywanych danych 

 

Nasza firma stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony 

danych osobowych dostarczonych przez użytkownika przed ewentualną manipulacją, utratą, 

zniszczeniem lub przed dostępem do nich przez nieuprawnione osoby. Środki 

bezpieczeństwa są stale ulepszane i dostosowywane zgodnie z najnowszą technologią. 

Dane przekazane w sposób niezaszyfrowany mogą być potencjalnie przeglądane przez 

strony trzecie. Z tego powodu chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w przypadku transmisji 

danych przez Internet (np. pocztą elektroniczną) nie można zagwarantować ich 

bezpiecznego transferu. W związku z tym dane poufne nie powinny być przesyłane w ogóle 

lub tylko za pośrednictwem bezpiecznego połączenia (SSL). Jeśli wejdą Państwo na stronę i 

skorzystają z plików, a następnie zostaną poproszeni o podanie danych osobowych, prosimy 

pamiętać, że transmisja takich danych przez Internet może nie być bezpieczna i istnieje 

ryzyko ich przeglądania i manipulowania nimi przez nieuprawnione osoby. 

 
 
§ 6 
Aplikacje stron trzecich 

Fabric Crashlytics  
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Ta aplikacja wykorzystuje Crashlytics, narzędzie firmy Google Inc. („Google”) do zgłaszania 

awarii. Crashlytics gromadzi pewne informacje, których nie można powiązać z 

Użytkownikiem końcowym aplikacji, w celu ułatwienia identyfikacji przyczyny każdej 

pojawiającej się awarii. Te dane mogą obejmować m.in. informacje o stanie urządzenia, 

unikalne identyfikatory urządzeń, informacje o hardwarze i systemie operacyjnym 

urządzenia, informacje dotyczące funkcjonowania aplikacji oraz fizycznej lokalizacji 

urządzenia w chwili awarii. Ponadto zawierają informacje o sposobie korzystania z tej 

aplikacji przez Użytkownika końcowego. 

 

Zgromadzone informacje należą do Continental Reifen Deutschland GmbH i są 

wykorzystywane w celu poznania funkcjonalności i problemów, które pojawiają się w trakcie 

pracy. Są one także używane do oceny sposobu korzystania z aplikacji. 

Ponadto zebrane informacje są wykorzystywane przez Crashlytics w celu doskonalenia 

swoich Usług oraz analizowania w sposób anonimowy trendów, zachowań itp. 

 

Dodatkowe informacje o Warunkach świadczenia usług i polityce prywatności Crashlytics są 

dostępne na stronie: 

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

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

 
 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

Continental zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie tego Oświadczenia w 

sprawie ochrony danych w interesie aplikacji ContiConnect Driver ze skutkiem na przyszłość, 

o ile takie zmiany mają uzasadnienie dla Użytkownika. Dotyczy to w szczególności sytuacji, 

gdy zmiany nie powodują istotnej szkody dla Użytkownika, np. zmiany danych do kontaktu, 

rozpoczęcie świadczenia dodatkowych usług czy podobne kwestie. 

 

W każdym przypadku zamierzonej zmiany tego Oświadczenia w sprawie ochrony danych 

firma Continental uprzedzi o niej Użytkownika co najmniej 7 dni przed jej wejściem w życie. 

Takie powiadomienie nastąpi drogą e-mailową na adres podany przez Użytkownika przy 

rejestracji lub za pomocą wyskakującego okienka w przypadku, gdy rejestracja nie była 

wymagana.  

 

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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Użytkownik musi udzielić zgody na zmianę Oświadczenia w sprawie ochrony danych w celu 

dalszego korzystania z aplikacji ContiConnect Driver poprzez kliknięcie w odpowiednim polu 

zgody w wyskakującym okienku lub poprzez ponowne zalogowanie się. 

 
Dostawcą aplikacji ContiConnect Driver jest:  

 
Continental Reifen Deutschland GmbH 

Vahrenwalderstraße 9 

D-30165 Hannover 

Tel.: +49 511 938-01 

E-Mail: mail_service@conti.de 

Dyrektorzy generalni: Philipp von Hirschheydt (dyrektor generalny), Gerd Bartels, dr Gabriele 

Fredebohm 

Sąd rejestrowy: Amtsgericht Hannover, HRB 204239 

Nr VAT: DE264920698 
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