Dataskyddsdeklaration för Continental Däck Sverige AB för användning av
ContiConnect Driver-appen

Continental Däck Sverige AB gör ContiConnect Driver-appen tillgänglig för användning på
användarens smartphone. Appen gör det möjligt att visa däckrelaterade data (t.ex. däcktryck,
däcktemperatur) för ett anslutet fordonsinstallerat CPC-system
(ContiPressureCheck)/ContiConnect) på en mobil enhet och att visa varningssignaler och
rekommendationer så snart en däckrelaterad varning genereras. Appen gör det dessutom
möjligt att överföra däck-, fordons- och kvalitetsrelaterade data i ContiConnect backendlösningen och att göra dessa data tillgängliga för den vagnparksansvarige.

Continental Däck Sverige AB behandlar dina uppgifter i samband med din användning av
ContiConnect Driver-appen i enlighet med gällande lagstiftning.

§1
Omfattning

Personuppgifter som du anger samlas in och behandlas av Continental Däck Sverige AB i
syfte att tillhandahålla tjänsterna i appen och i ContiConnect. I den utsträckning det är
nödvändigt för att kontraktet ska kunna genomföras, kan uppgifterna komma att överföras till
de företag som är anknutna till Continental Reifen Deutschland GmbH i enlighet med avsnitt
15 i den tyska aktiebolagslagen, i enlighet med vad som anges i Continentals Bindande
företagsbestämmelser.
Om så är tillåtet och/eller föreskrivs i lag kan uppgifterna utvärderas för
rapporteringsändamål (t.ex. statistik).
Dina uppgifter kommer att samlas in, bearbetas och användas uteslutande i enlighet med
gällande dataskyddsbestämmelser (t.ex. ditt samtycke).
I enlighet med lagbestämmelserna behandlas alla dina uppgifter som strikt konfidentiella.

§2
Funktionen hos ContiConnect Driver-appen

Användning av ContiConnect Driver-appen kräver att appen installeras på en
smartphone/enhet och anslutning till ett Continental PressureCheck-system via BlueTooth.
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För att kunna använda denna app som en del av ContiConnect-systemet, som gör data
åtkomliga för den vagnparksansvarige måste dessutom
•

ContiConnect Driver-appen aktiveras

•

överföringen till Continentals backend aktiveras och vara korrekt, ContiConnect fleet
ID:n måste ha angetts

•

vagnpark och fordon måste ha angetts, konfigurerats och underhållits i ContiConnect

•

användarens smartphone/enhet måste konfigureras så att platstjänster tillåts

•

användning av FMS-data (t.ex. fordonets körsträcka, fordonets plats) aktiveras i
appen

Platstjänster stängs av som standard i enlighet med kraven i dataskyddslagstiftningen.
Användaren kan aktivera platstjänsterna.

Användning av FMS-data (t.ex. fordonets körsträcka, fordonets plats) stängs av i appen som
standard i enlighet med kraven i dataskyddslagstiftningen. Användaren kan aktivera
användningen av dessa data.

Denna app möjliggör endast överföring av de personuppgifter om användaren och dennes
fordonsdata till Continental som behövs för att fullgöra tjänsterna som Continental
tillhandahåller enligt beskrivningen i avsnitt 3 i användarvillkoren. Inga data utbyts mellan
användarna av appen.

§3
Datainsamling, behandling och användning i ContiConnect Drive-appen

Continental Däck Sverige AB lagrar endast personuppgifter om användarna av ContiConnect
Driver-appen, om samtycke till detta har lämnats. De enda data som lagras avser däck/sensor-/systeminformation som sparas och genereras av
ContiPressureCheck/ContiConnect-systemet, mac-adressen för din smartphone/enhet och
ytterligare data som behövs för att producera statistik, samt för att förbättra tjänsterna och
informationen. Detta inkluderar dessutom datum och tid för användning av appen, vilka
appfunktioner som används, kvalitetsrelaterad appstatistik och information om typ och
kvalitet på BlueTooth-anslutningen.
Om det har aktiverats, kommer även följande information att lagras: ContiConnect fleet ID,
fordonets geografiska koordinater vid tidpunkten då varningen genererades och
dataöverföringen, fordonets körsträcka.
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Personliga användardata används endast för att behandla förfrågningar inom ramen för det
medgivande som har getts eller i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd.
Baserat på juridiska krav har Continental implementerat globala, enhetliga och interna
dataskyddsregler (Bindande företagsregler) som reglerar skyddet av dina personuppgifter.

Följande personuppgifter kommer att samlas in när appen används:
•

Däck-/sensor-/systeminformation som lagras och genereras av
ContiPressureCheck/ContiConnect-systemet

•

Mac-adress för din smartphone/enhet

•

Datum och tid för användning av appen

•

Appfunktioner som används

•

Applikationsstatistik, kvalitetsrelaterad

•

Information om typ av BlueTooth-uppkoppling och kvalitet

•

ContiConnect fleet- och fordons-ID (om aktiverat)

•

Registreringsnummer

•

Fordonets geografiska koordinater vid tidpunkten då varningen genererades och
dataöverföringen skedde (om aktiverat)

•

Fordonets körsträcka (om aktiverat)

§4
Användarens rättigheter till information

Observera att du som registrerad, i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning
(GDPR), har följande rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter:
•

Informationsrättigheter i enlighet med artikel 13 och 14 i EU:s allmänna
dataskyddsförordning (GDPR)

•

Rätt till tillgång, i enlighet med artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning
(GDPR)

•

Rätt till rättelse, i enlighet med artikel 16 i EU:s allmänna dataskyddsförordning
(GDPR)

•

Rätt till radering av uppgifter i enlighet med artikel 17 i EU:s allmänna
dataskyddsförordning (GDPR)
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Rätt till begränsning av behandling i enlighet med artikel 18 i EU:s allmänna
dataskyddsförordning (GDPR)

•

Rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20 i EU:s allmänna dataskyddsförordning
(GDPR)

Om du har några frågor angående detta, vänligen kontakta vår dataskyddsavdelning på epostadress: dataprotection@conti.de

I enlighet med artikel 21 i EU:s GDPR har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till
insamling, behandling/lagring och användning av dina personuppgifter. Samtycke måste
återkallas genom att skriftligen kontakta Continental Däck Sverige AB, Banehagsgatan 22,
414 51 Göteborg, Sverige, eller genom att mejla till info@conticonnect.com.

Du kan alltid kontakta våra dataskyddsombud skriftligen (inklusive via e-post) med frågor
eller klagomål. E-post: dataprotection@conti.de. Du kan även kontakta lämpliga
dataskyddsmyndigheter, om sådana är tillgängliga.

§5
Skydd av lagrade personuppgifter

Vårt företag använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de
personuppgifter som du angett mot manipulering, förlust, förstörelse eller obehöriga
personers åtkomst. Säkerhetsåtgärderna förbättras kontinuerligt och anpassas i enlighet
med den senaste tekniken. Okrypterade personuppgifter kan eventuellt ses av tredje part. Vi
vill därför påpeka att säker dataöverföring via internet (t.ex. via e-post) inte kan garanteras.
Känsliga uppgifter bör därför antingen inte skickas alls eller endast via en säker anslutning
(SSL). Om du öppnar sidor och filer och därefter ombeds att ange dina personuppgifter, bör
du vara medveten om att överföringen av sådana uppgifter via internet eventuellt inte är
säker och att det finns en risk att de kan läsas och manipuleras av obehöriga.
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§6
Appar från tredje part

Fabric Crashlytics
Denna app (”appen”) använder Crashlytics, ett kraschrapporteringsverktyg från Google Inc.
(”Google”). Crashlytics samlar in viss information som inte kan kopplas till slutanvändaren av
appen för att underlätta identifiering av grundorsaken till en krasch. Dessa data innehåller
bland annat information om enhetens status, unika enhetsidentifierare, enhetsmaskinvara
och information om operativsystemet, information om hur appen fungerar och den fysiska
positionen för enheten vid tidpunkten för kraschen. Dessutom kan den innehålla information
om hur slutanvändaren använder denna app.

Den insamlade informationen tillhör Continental Däck Sverige AB och används för att få
insikter om funktionaliteten och de problem som kan uppstå under drift. Informationen
används även för att analysera din användning av appen.
Dessutom används den insamlade informationen av Crashlytics för att förbättra deras
tjänster och för att analysera trender och beteenden och liknande på ett anonymt sätt.

För mer information om Crashlytics användarvillkor och sekretesspolicy, se:
•

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

•

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

§7
Avslutande bestämmelser

Continental förbehåller sig rätten att när som helst ändra i denna dataskyddsdeklaration i
ContiConnect Driver-appens intresse med framtida verkan, förutsatt att sådana ändringar
inte är orimliga för användaren. Detta gäller i synnerhet om ändringarna inte involverar
väsentlig skada för användaren, t.ex. med ändringar av kontaktuppgifter, start av
tilläggstjänster eller liknande.

Vid varje avsedd ändring av denna dataskyddsdeklaration ska Continental meddela
användaren minst 7 dagar innan en förändring träder i kraft. Ett sådant meddelande ska ske
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via e-post till den e-postadress som användaren har uppgett vid registreringen eller via ett
popupfönster om registrering inte krävdes.
Användaren måste ge sitt samtycke till den ändrade dataskyddsdeklarationen för att kunna
fortsätta använda ContiConnect Driver-appen genom att markera respektive opt-in-ruta i
popupfönstret eller genom att logga in igen.
Leverantör av ContiConnect Driver-appen är:
Continental Reifen Deutschland GmbH
Vahrenwalderstraße 9
D-30165 Hannover
Telefon: +49 511 938-01
E-post: mail_service@conti.de
VD:ar: Philipp von Hirschheydt (CEO), Gerd Bartels, Dr. Gabriele Fredebohm
Registrerad domstol: Amtsgericht Hannover, HRB 204239
Momsregistreringsnr: DE264920698
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