Декларация за защита на данните на Continental Reifen Deutschland GmbH за
приложението ContiConnect Driver
Continental Reifen Deutschland GmbH предоставя приложението за смартфон
ContiConnect Driver. Това приложение дава възможност за показване на свързани с
гумите данни (напр. налягане на гумите, температура на гумите) от свързана CPC
система (ContiPressureCheck / ContiConnect) на мобилно устройство и да дава
предупредителни сигнали и препоръки незабавно при възникването на свързано с
гумите известие. Освен това Приложението дава възможност за предаване на данни,
свързани с гумите, автомобила и качеството, в центъра за обслужване на ContiConnect
и тези данни да бъдат достъпни за ръководителя на автопарка.
Continental Reifen Deutschland GmbH обработва данните ви в контекста на вашето
използване на приложението ContiConnect Driver в съответствие с приложимите
законови разпоредби.

§1
Обхват
Личните данни, въведени от вас, се събират, обработват и използват от Continental
Reifen Deutschland GmbH с цел предоставяне на услугите, предлагани от
Приложението и ContiConnect. Доколкото това е необходимо за изпълнението на
договора, данните може да бъдат прехвърлени на компаниите, свързани с Continental
Reifen Deutschland GmbH, съгласно раздели 15 и сл. от германския Закон за
корпорациите (Stock Corporation Act), както е посочено в Обвързващите корпоративни
правила на Continental.
Ако е разрешено и/или задължително по закон, данните може да бъдат оценявани за
отчетни цели (напр. статистика).
Данните ви ще бъдат събирани, обработвани и използвани единствено в съответствие
с приложимите разпоредби за защита на данните (напр. вашето съгласие).
В съответствие със законовите разпоредби всички ваши данни се третират като строго
поверителни.

§2
Функциониране на приложението ContiConnect Driver
Използването на приложението ContiConnect Driver изисква инсталирането му на
смартфон/устройство и връзка със система Continental PressureCheck чрез Bluetooth.

-2-

За да използвате това Приложение също като част от система ContiConnect, която
прави данните достъпни и за Ръководителя на автопарка, допълнително:
•

трябва да бъде активирано приложението ContiConnect Driver;

•

трябва да бъде активирано прехвърлянето към центъра за обслужване на
Continental и да бъде въведен правилният идентификатор на автопарк в
ContiConnect;

•

автопаркът и превозното средство трябва да са били регистрирани, настроени и
поддържани в ContiConnect;

•

смартфонът/устройството на Потребителя трябва да е настроено да позволява
използването на услуги за местоположение;

•

трябва да бъде активирано използването на FMS данни (напр. пробег на
превозното средство, местоположение на превозното средство) в
приложението.

Услугите за местоположение по подразбиране са изключени в съответствие със
законовите изисквания за защита на данните. Потребителят има възможността да ги
включи.
Използването на FMS данни (напр. пробег на превозното средство, местоположение
на превозното средство) по подразбиране е изключено в приложението в съответствие
със законовите изисквания за защита на данните. Потребителят има възможността да
включи използването на тези данни.
Това Приложение позволява прехвърлянето към Continental само на тези лични данни
на потребителя и данни за превозното му средство, които са необходими за
изпълнение на услугите от Continental, описани подробно в раздел 3 на Условията за
използване. Няма обмяна на лични или други данни между Потребителите на
Приложението.

§3
Събиране, обработване и използване на данни в приложението ContiConnect
Driver
Continental Reifen Deutschland GmbH съхранява лични данни, свързани с потребители
на приложението ContiConnect Driver, единствено ако е било предоставено

-3разрешение за това. Единствените данни, които се съхраняват, са свързани с
информацията за гумите/сензорите/системата, съхранявана и генерирана от
системата ContiPressureCheck/ContiConnect, MAC адреса на вашия
смартфон/устройство и допълнителни данни, които са необходими за изготвяне на
статистика и за подобряване на услугите и информацията. Това включва
допълнително датата и часа на използване на приложението, използваните функции
на приложението, свързани с качеството статистически данни за приложението и
информация относно типа и качеството на Bluetooth връзката.
Ако е активирано, ще бъде съхранявана и следната информация: Идентификатор на
автопарк в ContiConnect, местоположение на превозното средство към момента на
генериране на известието и прехвърляне на данните, пробег на превозното средство.
Личните потребителски данни се използват единствено за обработване на запитвания
в контекста на предоставеното съгласие или в съответствие с приложимите
разпоредби за защита на данните. Въз основа на законовите изисквания Continental е
наложила глобални, единни и вътрешни Правила за защита на данните (Обвързващи
корпоративни правила), уреждащи защитата на вашите лични данни.
Когато Приложението се използва, ще бъдат събирани следните лични данни:
•

Информация за гумите/сензорите/системата, съхранявана и генерирана от
системата ContiPressureCheck/ContiConnect

•

MAC адрес на вашия смартфон/устройство

•

Дата и час на използването на приложението

•

Използвани функции на приложението

•

Свързани с качеството статистически данни за приложението

•

Информация относно типа и качеството на BlueTooth връзката

•

Идентификатор на автопарка и превозното средство в ContiConnect (ако е
активирано)

•

Регистрационен номер

•

Местоположение на превозното средство към момента на генериране на
известието и прехвърляне на данните (ако е активирано)

•

Пробег на превозното средство (ако е активирано)

§4
Право на информация на потребителя
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Обърнете внимание, че като субект на данни съгласно Общия регламент за защита на
данните на ЕС (ОРЗД на ЕС) имате следните права във връзка с обработването на
вашите лични данни:
•

Право на информация съгласно Чл. 13 и Чл. 14 от ОРЗД на ЕС

•

Право на достъп съгласно Чл. 15 от ОРЗД на ЕС

•

Право на коригиране съгласно Чл. 16 от ОРЗД на ЕС

•

Право на изтриване съгласно Чл. 17 от ОРЗД на ЕС

•

Право на ограничаване на обработването съгласно Чл. 18 от ОРЗД на ЕС

•

Право на преносимост на данните съгласно Чл. 20 от ОРЗД на ЕС

Ако имате въпроси относно това, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по
защита на данните на имейл адрес: dataprotection@conti.de
Съгласно Чл. 21 от ОРЗД на ЕС имате правото да оттеглите съгласието си за
събирането, обработването/съхранението и използването на вашите лични данни по
всяко време. Съгласието трябва да бъде оттеглено с писмено известие до Continental
Reifen Deutschland GmbH,
Vahrenwalderstraße 9, D-30165 Hannover, Germany или чрез изпращане на имейл до
info@conticonnect.com.
Винаги можете да се свържете с нашите длъжностни лица по защита на данните
писмено (включително по имейл) с въпроси или оплаквания. Имейл:
dataprotection@conti.de. Можете също така да се свържете със съответните органи за
защита на данните, ако са налични.

§5
Защита на съхраняваните данни
Нашата компания използва технически и организационни мерки за сигурност, за да
защитава предоставените от вас лични данни срещу манипулиране, загуба,
унищожение или достъп от неупълномощени лица. Мерките за сигурност се
подобряват и адаптират постоянно в съответствие с най-новите технологии.
Предоставени данни, които не са шифровани, може потенциално да бъдат
преглеждани от трети страни. Поради тази причина бихме искали да изтъкнем, че по
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бъде гарантирано защитено прехвърляне. Следователно чувствителни данни или не
трябва да бъдат прехвърляни изобщо, или това трябва да става само чрез защитена
връзка (SSL). Ако осъществите достъп до страници и файлове и след това бъдете
помолени да въведете лични данни, имайте предвид, че прехвърлянето на такива
данни през интернет може да не е защитено и че съществува риск те да бъдат
преглеждани и манипулирани от неупълномощени лица.

§6
Приложения на трети страни

Fabric Crashlytics
Това приложение („приложение“) използва Crashlytics – инструмент за отчитане на
катастрофи от Google Inc. („Google“). Crashlytics събира определена информация,
която не може да бъде свързана с Крайния потребител на приложението, за да помага
за идентифицирането на основната причина за възникнала катастрофа. Тези данни,
наред с други, могат да съдържат информация за състоянието на устройство,
уникални идентификатори на устройства, информация за хардуера и операционната
система на устройство, информация, свързана с начина на функциониране на
устройството и физическото местоположение на дадено устройство в момента на
катастрофа. Освен това може да съдържат информация за начина, по който Крайният
потребител използва това приложение.
Събраната информация е собственост на Continental Reifen Deutschland GmbH и се
използва за разбиране на функционалността и проблемите, които възникват по време
на работата. Тя се използва също за оценяване на използването на приложението от
ваша страна.
Също така събраната информация се използва от Crashlytics за подобряване на
Услугите им и за анонимно анализиране на тенденции, поведения и др.
Допълнителна информация относно Условията за ползване и Политиката за
поверителност на Crashlytic е налична на:
•

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

•

https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf
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§7
Заключителни разпоредби
Continental си запазва правото да променя или изменя настоящата Декларация за
защита на данните в интерес на приложението ContiConnect Driver по всяко време в
сила за в бъдеще, при условие че такива промени не са неразумни за Потребителя.
Това ще бъде така особено ако промените не включват никакво значително
препятствие за Потребителя, напр. в случай на промени на информацията за контакт,
стартиране на допълнителни услуги или подобни въпроси.
При всеки случай на планирана промяна на настоящата Декларация за защита на
данните Continental ще изпраща разумно предизвестие на Потребителя от поне 7 дни
преди прилагането на която и да е промяна. Такова известяване ще бъде изпращано
по имейл на предоставения от Потребителя имейл адрес при регистрирането или чрез
изскачащ прозорец, в случай че не е била необходима регистрация.
Потребителят трябва да даде съгласието си за променената Декларация за защита на
данните, за да продължи използването на приложението ContiConnect Driver, като
постави отметка в съответното поле за включване на изскачащия прозорец или чрез
подновено влизане в профила.
Доставчикът на приложението ContiConnect Driver е:
Continental Reifen Deutschland GmbH
Vahrenwalderstraße 9
D-30165 Hannover
Телефон: +49 511 938-01
Имейл: mail_service@conti.de
Изпълнителни директори: Philipp von Hirschheydt (Главен изпълнителен директор),
Gerd Bartels, Dr. Gabriele Fredebohm
Съд на регистрация: Amtsgericht Hannover, HRB 204239
ДДС №: DE264920698
30.10.2018 г.

