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Privacybeleid - Medewerkers van Audi verkooppartners
A.

Toepassingsgebied van het privacybeleid

In dit privacybeleid informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door AUDI AG, Auto-UnionStraße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland/Duitsland ("wij", of “Audi”) in verband met uw professionele
betrokkenheid als medewerker van een Audi verkooppartner.
Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Audi vindt u op onze website
https://www.audi.nl/nl/web/nl.html#layer=/nl/web/nl/tools/navigation/layer/Privacystatement.html&datainnerlayer=true.
Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
('de betrokkene'); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan
worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend
zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die
natuurlijke persoon.
Verwerking betekent elke handeling of reeks van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens of een
geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen,
vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of
combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

B.
I.

Algemene informatie
Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is:
AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Duitsland.

II. Met wie kan ik contact opnemen?
Als u uw recht op gegevensbescherming wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via:
https://gdpr.audi.com/. Daar vindt u meer informatie over hoe u uw recht op gegevensbescherming kunt
uitoefenen. U kunt uw verzoek ook per post sturen:
AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, 85045 Ingolstadt, Duitsland.

III. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
Voor zaken met betrekking tot gegevensbescherming kunt u ook in uw eigen taal onze bedrijfsfunctionaris
voor gegevensbescherming contacteren:
AUDI AG, functionaris voor gegevensbescherming, 85045 Ingolstadt, Duitsland
E-mail: datenschutz@audi.de

IV. Wat zijn mijn rechten?
Alle hieronder beschreven rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan
kunnen onderhevig zijn aan beperkingen, in overeenstemming met de toepasselijke Europese en/of nationale
wetgeving. Afhankelijk van uw rechtsgebied kunt u als betrokkene de volgende rechten op
gegevensbescherming uitoefenen:
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1. Recht van inzage
U heeft het recht op een gemakkelijk toegankelijke manier en in duidelijke taal geïnformeerd te
worden over het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens door ons. We leggen uw
recht van inzage ten uitvoer, ook via dit beleid, waarvan de inhoud van tijd tot tijd kan worden
bijgewerkt.
2. Toegang
U heeft het recht bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en,
wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens die bij Audi zij opgeslagen en van
de informatie over de gegevensverwerking (i.e. doeleinden van gegevensverwerking, de beoogde periode
waarin de gegevens worden opgeslagen, ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de
persoonsgegevens worden verstrekt, gegevensoverdracht door Audi enz.) en om een kopie te verkrijgen van
de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen.

3. Rectificatie
U heeft het recht onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals
het vervolledigen van onvolledige persoonsgegevens die u betreffende bij Audi zijn opgeslagen.

4. Wissen
U heeft het recht zonder onredelijke vertraging wissing van u betreffende bij Audi opgeslagen
persoonsgegevens te verkrijgen, indien aan de wettelijke vereisten is voldaan.
Dit kan met name het geval zijn indien:


Uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;



De enige rechtsgrond voor de verwerking uw toestemming was en u deze heeft ingetrokken;



U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op basis van de rechtsgrond van gerechtvaardigde
belangen op gronden die verband houden met uw specifieke situatie en er zijn geen prevalerende
dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;



Uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of



Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als wij uw gegevens met derden hebben gedeeld, zullen wij hen informeren over de wissing ervan, voor zover
wettelijk vereist.
Uw recht op gegevenswissing is onderhevig aan beperkingen. We zijn bijvoorbeeld niet verplicht tot of mogen
gegevens die wij op grond van neergelegde wettelijke bewaartermijnen nog moeten bewaren, niet wissen.
Dienovereenkomstig zijn gegevens die we nodig hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van
een rechtsvordering uitgesloten van uw recht op wissing.

5. Beperking van gegevensverwerking
U heeft het recht om, onder bepaalde voorwaarden, beperking van de gegevensverwerking te verkrijgen (i.e.
het markeren van opgeslagen persoonsgegevens om hun toekomstige verwerking te beperken). De vereisten
zijn:
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De juistheid van uw persoonsgegevens wordt betwist en Audi moet de juistheid van uw
persoonsgegevens verifiëren;



De verwerking is onrechtmatig, maar u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en
verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;



Audi heeft uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft de
gegevens nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;



U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en verificatie is in afwachting van het antwoord op de
vraag of de gerechtvaardigde gronden van Audi zwaarder wegen dan die van u.

Ingeval van een beperking van de verwerking, zullen dergelijke gegevens dienovereenkomstig worden
gemarkeerd en zullen deze - behalve voor hun opslag - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor
de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een
andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de
Europese Unie of voor een lidstaat.
De beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens kan ook worden gebruikt als alternatief voor het
wissen van uw persoonsgegevens, indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

6. Overdraagbaarheid van gegevens
Voor zover wij uw persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt automatisch verwerken op basis van uw
toestemming of een overeenkomst met u, heeft u het recht om de gegevens in een gestructureerde, gangbare
en machineleesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te
dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door Audi. U heeft ook het recht dat de persoonsgegevens indien
dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van Audi naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden
doorgezonden, op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

7. Bezwaar
Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigde belangen of in het algemeen belang,
heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband
houden met uw specifieke situatie. Daarnaast heeft u onbeperkt het recht om bezwaar te maken als wij uw
gegevens verwerken ten behoeve van direct marketing. Zie onze aparte aantekening in het gedeelte
"Informatie over uw recht om bezwaar te maken".
In bepaalde gevallen verlenen wij u, naast de privacy-instellingen, ook een bijkomend onbeperkt recht om
bezwaar te maken in het kader van gerechtvaardigde belangen. We zullen u hierover informeren in verband
met het betreffende kenmerk of dienst.

8. Intrekking van toestemming
Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze te allen tijde
intrekken. Deze intrekking is alleen van kracht voor de toekomst. Het intrekken van de toestemming laat de
rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

9. Klacht
Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor
gegevensbescherming als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is.
Het recht om een klacht in te dienen laat enig ander administratief of rechtsmiddel onverlet. Het adres van de
toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor Audi is:
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Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach
Deutschland / Duitsland
De hierboven aangegeven contactpersonen van de toezichthoudende autoriteit doen geen afbreuk aan uw
recht onder de voorwaarden en de procedure van de toepasselijke wetgeving om een klacht in te dienen bij
een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw gebruikelijke verblijfplaats, werkplek of plaats van de
vermeende inbreuk.

10. Informatie over uw recht om bezwaar te maken
a) Recht van bezwaar op grond van uw specifieke situatie
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die
verband houden met uw specifieke situatie. Voorwaarde hiervoor is dat de gegevensverwerking plaatsvindt
in het algemeen belang of op basis van gerechtvaardigde belangen. Dit geldt ook voor eventuele profilering.
Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op gerechtvaardigde belangen, gaan wij er
over het algemeen vanuit dat dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen worden aangetoond, maar wij
zullen uiteraard elk afzonderlijk geval onderzoeken. Ingeval van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens
niet meer verwerken.
Tenzij
 Wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder
wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of
 uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een
rechtsvordering.

b) Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van onze direct
marketing
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van onze direct marketing, wordt u daarvan
uiterlijk op het moment van de eerste communicatie in kennis gesteld en heeft u het recht om te allen tijde
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke direct marketing; dit
geldt ook voor profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien u bezwaar maakt
tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor
dergelijke doeleinden verwerken.

c) Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van
productverbetering en algemene klantanalyse
In het kader van de gerechtvaardigde belangen verlenen wij u een afzonderlijk recht van bezwaar met
betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van productverbetering en algemene
klantanalyse.
Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking ten behoeve van productverbetering en/of algemene
klantanalyse, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Dit laat zuiver
statistische evaluaties van geaggregeerde of anderszins anonieme gegevens onverlet.

d)

Uitoefening van het recht om bezwaar te maken

Uw bezwaar kan in elke vorm worden ingediend en dient bij voorkeur te worden gericht aan de
contactgegevens vermeld in paragraaf II..
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V. Welke gegevens verwerken wij voor welke doeleinden en welke rechtsgronden zijn van
toepassing?
Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming
(“AVG”),
de
Duitse
Federale
Wet
op
de
Gegevensbescherming
(Bundesdatenschutzgesetz, “BDSG") en andere lokale wetgeving voor verschillende doeleinden. De specifieke
gegevens die worden verwerkt en doeleinden van gegevensverwerking in verband met uw professionele
verbintenis als medewerker van een Audi verkooppartner, zijn inter alia afhankelijk van uw werkgebied. Over
het algemeen kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van de volgende rechtsgronden voor de
volgende doeleinden:
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Doel

Rechtsgronden

Ondersteuning
van
rechtshandhavingsinstanties bij
voertuigdiefstal, door opsporing
van
voertuigen
en
voertuigonderdelen op basis van
het VIN

Algemeen belang (Art. 6(1)(e)
AVG)

Preventie
witwassen

en

Naleving van onze wettelijke
verplichtingen (Art. 6(1)(c) AVG),
Gerechtvaardigd belang (Art. 6(1)
(f) AVG)

Naleving van wettelijke
regelgevende vereisten

en

Voorkomen,
bestrijden
en
onderzoeken van de financiering
van
terrorisme
en
vermogensbedreigende
misdrijven, vergelijkingen met
Europese
en
internationale
antiterreurlijsten, voor zover
wettelijk toegestaan

Naleving van onze wettelijke
verplichtingen (Art. 6(1)(c) AVG),
Gerechtvaardigd belang (Art. 6(1)
(f) AVG)

Voldoen aan wettelijke
regelgevende vereisten

en

Voldoen aan de controle- en
rapportageverplichtingen onder
de
toepasselijke
belastingwetgeving, archivering
van gegevens

Naleving van onze wettelijke
verplichtingen (Art. 6(1)(c) AVG),
Gerechtvaardigd belang (Art. 6(1)
(f) AVG)

Voldoen aan wettelijke
regelgevende vereisten

en

Openbaarmaking in het kader van
administratieve/gerechtelijke
maatregelen met het oog op
bewijsvoering, vervolging en
tenuitvoerlegging
van
civielrechtelijke vorderingen

Naleving van onze wettelijke
verplichtingen (Art. 6(1)(c) AVG),
Gerechtvaardigd belang (Art. 6(1)
(f) AVG)

Naleving van wettelijke
regelgevende vereisten

en

Boekhoudkundige
beoordeling van
prestaties

Uitvoering van een overeenkomst
(Art.
6
(1)(b)
AVG),
gerechtvaardigd belang (Art. 6(1)
(f) AVG), naleving van onze
wettelijke verplichtingen (Art.

Voldoen aan wettelijke
regelgevende vereisten

en

van

fraude

en
fiscale
operationele

Gerechtvaardigd belang

6(1)(c) AVG)
Audits en speciale audits, interne
onderzoeken

Gerechtvaardigd belang (Art. 6(1)
(f) AVG)

Controle
en
naleving
van
contractuele
en
wettelijke
verplichtingen door Audi, haar
werknemers
en
distributiepartners, leveranciers,
enz., indien nodig met behulp van
het voertuigidentificatienummer
(VIN)

Statistische
evaluaties
voor
managementcontrole,
kostenbepaling en -controle

Gerechtvaardigd belang (Art. 6(1)
(f) AVG)

We hebben een gerechtvaardigd
belang bij het uitvoeren van
beoordelingen voor het beheer
van onze bedrijfsprocessen en
kostenbeheersing op basis van de
analyse
van
verkoopen
ordergegevens
volgens
het
modelverkoopkanaal,
de
orderstatus,
analyse
van
gevraagde versies en apparatuur,
rapportage
over
zakelijke
indicatoren,
eventueel
met
behulp van het VIN

Afdwingen
van
juridische
vorderingen en onderbouwing in
juridische geschillen

Gerechtvaardigd belang (Art. 6(1)
(f) AVG)

We hebben een gerechtvaardigd
belang
bij
het
instellen,
uitoefenen of onderbouwen van
een rechtsvordering

Vraag
van
AVG-relevante
contactpersonen
(bijv.
functionaris
voor
gegevensbescherming, personen
die bevoegd zijn om instructies te
geven, personen die bevoegd zijn
om instructies te ontvangen)

Naleving van onze wettelijke
verplichtingen (Art. 6 (1)(c) AVG,
Gerechtvaardigd belang (Art. 6 (1)
(f) AVG)

Samenwerking met zakelijke
partners, haalbare inrichting van
(AVG) processen binnen de
zakelijke relatie, voldoen aan weten regelgeving

Voor zover we verdere gegevens verwerken voor andere doeleinden of op basis van een andere rechtsgrond,
zullen we dit apart vermelden met de respectieve rechtsgrond in paragraaf I..

VI. Wie ontvangt mijn gegevens?
Binnen Audi ontvangen de entiteiten uw gegevens die ze nodig hebben om aan onze contractuele en
wettelijke verplichtingen te voldoen en om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen. Onze
dienstverleners (zogenaamde verwerkers) die we gebruiken en inschakelen, kunnen ook gegevens voor deze
doeleinden ontvangen. Wij zullen uw persoonsgegevens over het algemeen alleen met derden delen als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, indien wij of derden een gerechtvaardigd belang
hebben bij de openbaarmaking ervan, of als u uw toestemming hebt gegeven. Bovendien kunnen gegevens
worden gedeeld met derden (inclusief onderzoeks- of veiligheidsinstanties) voor zover wij hiertoe onder
wettelijk of door afdwingbare regelgevende of gerechtelijke uitspraken worden verplicht. Details van de
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verwerkers die we gebruiken en van de andere ontvangers die persoonsgegevens ontvangen, zijn opgenomen
in de volgende paragrafen Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error:
Reference source not found en Error: Reference source not found. Vanwege de omvang en complexiteit van de
gegevensverwerking door Audi is het niet mogelijk om elke ontvanger van uw persoonsgegevens afzonderlijk
te vermelden in dit privacybeleid, daarom worden over het algemeen alleen categorieën van ontvangers
gespecificeerd.

1. Verwerkers
Dienstverleners die namens Audi worden ingezet en optreden (zogenaamde verwerkers) kunnen gegevens
ontvangen voor de bovengenoemde doeleinden. Voor het leveren van specifieke diensten maken wij gebruik
van verwerkers van de volgende categorieën, die ons ondersteunen bij de uitvoering van onze
bedrijfsprocessen. Dit omvat met name ondernemingen in de volgende categorieën:




Volgen van dienstverleners
Webagentschappen
Hostingproviders

2. Derden
Derden kunnen gegevens ontvangen voor de doeleinden uiteengezet in artikel V..
Als we uw gegevens delen met aanvullende verwerkers of derden in het kader van individuele diensten, zullen
we u informeren zoals voorzien in paragrafen Error: Reference source not found en Error: Reference source
not found.

3. Worden gegevens doorgegeven aan een derde land?
De doorgifte van gegevens aan derde landen (i.e. landen die geen lid zijn van de Europese Unie of van de
Europese Economische Ruimte) kan plaatsvinden, voor zover dit nodig is voor de dienstverlening aan u, dit
wettelijk verplicht is, of indien u ons uw toestemming heeft gegeven. Onder dezelfde omstandigheden kunnen
we uw persoonsgegevens ook delen met verwerkers in derde landen.
Echter niet alle derde landen bieden een niveau van gegevensbescherming dat door de Europese Commissie
als adequaat wordt erkend. Ingeval van doorgifte van gegevens aar derde landen die geen adequaat niveau
van gegegevensbescherming bieden, zorgen we ervoor dat, voorafgaand aan de openbaarmaking, de
ontvanger ofwel een adequaat niveau van gegevensbescherming heeft (bijv. adequaatheidsbesluit van de EUcommissie of overeenstemming over de zogenaamde EU-norm Contractbepalingen van de Europese Unie met
de ontvanger), of dat we uitdrukkelijk toestemming van u hebben verkregen.
U kunt bij ons een kopie verkrijgen van de specifiek toepasselijke of overeengekomen regels om een adequaat
niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Gelieve hiervoor de informatie in de paragraaf 'Contact' te
gebruiken.
Details van doorgifte van gegevens aan derde landen, waar relevant, worden gegeven in deze paragraaf
of in paragraaf C.3..

VII. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
We bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de levering van onze diensten aan u of in het geval
dat we een gerechtvaardigd belang hebben bij de verdere opslag, met name om redenen van
probleemoplossing.
Bovendien zijn wij onderworpen aan verschillende bewaar- en documentatieverplichtingen, die onder meer
voortvloeien uit het Duitse handelswetboek ( Handelsgesetzbuch, “HGB”) en het Duitse belastingwetboek
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(Abgabenordnung, “AO”). De daarvoor genoemde termijnen voor bewaring en documentatie zijn maximaal
tien jaar. Tenslotte wordt de bewaartermijn ook beoordeeld aan de hand van de wettelijke
verjaringstermijnen, die kunnen oplopen tot bijvoorbeeld dertig jaar volgens de artikelen 195 et seqq. van het
Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch, “BGB”), met een normale verjaringstermijn van drie jaar.
Onder bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn dat uw persoonsgegevens ook voor een langere periode
moeten worden bewaard, zoals wanneer een zogenaamde juridische bewaarplicht of procesbewaring (i.e. een
verbod op gegevenswissing voor de duur van de procedure) wordt opgelegd in verband met administratieve of
gerechtelijke procedures.
We kunnen ook onderworpen zijn aan bewaar- en documentatieverplichtingen in overeenstemming met de
lokale wetgeving van uw land.
Voor zover verdere details mogelijk zijn, vindt u meer informatie over bewaarplichten in paragraaf IV. met
betrekking tot individuele diensten.

C.
I.

Gegevensverwerking waarvoor Audi de enige verwerkingsverantwoordelijke is
Welke gegevens verwerken wij voor welke doeleinden en welke rechtsgronden zijn van
toepassing?

Wij verwerken persoonsgegevens die wij wettelijk van u verkrijgen of wettelijk over u vastleggen in het kader
van onze zakelijke relaties met een Audi verkooppartner (Audi-partner, Audi servicepartner, Audi importeur
of grote dealer) bij wie u werkzaam bent en in het kader van uw interactie met ons. Dit omvat met name het
gebruik van IT-systemen (waaronder websites, platforms, dealersystemen) en communicatiemiddelen,
contact met medewerkers van Audi of de klantenservice van Audi, informatie die wij verkrijgen van uw
leidinggevenden en collega's, aanmelding voor nieuwsbrieven, deelname aan trainingen en
bijscholingsevenementen van Audi, deelname aan vergaderingen en evenementen van verkooppartners,
deelname aan loterijen en wedstrijden of het ontvangen van niet-geldelijke voordelen.
De relevante persoonsgegevens omvatten:


Professionele contact- en (werk)organisatiegegevens (bijv. achternaam, voornaam, titel, academische
graad, geslacht, adres, geboortedatum en -plaats en staatsburgerschap, verblijfs- en
werkvergunningen, bedrijf, afdeling, activiteit, e-mailadres, adres, telefoonnummers),



Gegevens met betrekking tot persoonlijke/professionele omstandigheden en kenmerken (bijv.
beroepsclassificatie, taken, activiteiten, kwalificaties, gegevens over opleiding en bijscholing,
verklaringen over gegevensbescherming zoals toestemmingsverklaringen voor de verwerking van
persoonsgegevens, taalvaardigheid),



Bijzondere categorie: foto's (bijv. portret dat wordt verwerkt of gepubliceerd op basis van een
speciale toestemming voor interne doeleinden, bijvoorbeeld op de interne socialmedia platforms),



IT-gebruiksgegevens (bijvoorbeeld gebruikers-ID, rollen en autorisaties, (systeem)rechten, inlogtijden,
computernaam, IP-adres, gebruikers-specifieke instellingen, documentatie van wijzigingen, enz.),



Gegevens uit wettelijke controlesystemen (bijv. gegevens uit IT-beveiligingsprogramma's (inclusief
logbestanden met IP-adressen, MAC-adressen, invoerlogboeken),



Kwalificatiegegevens (bijv. kwalificatiegeschiedenis, onderwijsplanning, educatieve afspraken,
Assessment Center, potentiële interviews),



Daarnaast kunnen we verdere persoonsgegevens van u verwerken die u ons verstrekt in het kader van
onze zakelijke relatie, bijv. in het gebruik van portals of in het kader van uw contact met onze
medewerkers.

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd voor een specifiek doel en alleen voor zover dit nodig is voor de
vervulling van dit doel.
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De verwerking kan plaatsvinden op basis van de volgende rechtsbeginselen:
•

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of
om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (Art. 6 par. 1,
subpar. 1 letter b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

•

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens EU/EER-recht
of het recht van een EU/EER-lidstaat waaraan Audi is onderworpen (Art. 6 par. 1, subpar. 1 letter c)
van de AVG);

•

De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon
te beschermen (Art. 6 par. 1, subpar. 1 letter d) van de AVG);

•

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het
algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Audi is toevertrouwd (Art. 6
par. 1, subpar. 1 letter e) van de AVG);

•

De verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen die door Audi of een derde partij
worden nagestreefd, behalve wanneer dergelijke belangen zwaarder wegen dan uw belangen of
fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen, in het
bijzonder wanneer de betrokkene een kind is (art. 6 par. 1, subpar. 1 letter f) van de AVG).

We verwerken persoonsgegevens die we verkrijgen door het gebruik van IT-systemen, deelname aan
evenementen of kwalificatiemaatregelen, evenals wedstrijden en loterijen, om maatregelen te nemen
voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst en om de respectieve overeenkomst uit te voeren op
basis van art. 6 par. 1 subpar. 1 letter b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voor
zover u contractpartij bent. Voor zover registratie, aanmeldingen of gebruik plaatsvinden via de
verkooppartner bij wie u werkzaam bent, verwerken wij uw gegevens op basis van gerechtvaardigde
belangen conform art. 6 par. 1 subpar. 1 letter f) van de AVG. Het gerechtvaardigd belang van Audi is hier de
uitvoering van de overeenkomst die is gesloten met de respectieve Audi verkooppartner.
In verband met de bovenstaande uitleg verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de volgende
rechtsbeginselen voor de volgende doeleinden, in het bijzonder:

Doel
Beheer van de
zakelijke relatie met
de
verkooppartner/uitv
oering van
overeenkomsten
met
verkooppartners
(bijv. dealer- en
servicepartner
overeenkomsten)

Voorbeelden
Algemene communicatie en contact met
verkooppartner
Gebruikersbeheer (machtigingen verlenen,
IT-ondersteuning, systeemtoegang,
autorisatiebeheer)
Organisatie/uitnodigingen voor
vergaderingen, beheer van evenementen en
deelnemers
Facturering
Rapportage (bijv. rapportage over verkoop
en prestaties)
Administratie
Audi-partner Portal, Audi handelsforum
Audi-partner Center
Contactpersonen/liaisons voor de zakelijke
relatie, bijv. contactpersonen voor
berekening van bonussen, bestellingen,
aanvragen
Tevredenheidsonderzoeken voor
medewerkers van de verkooppartner
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Rechtsgronden

Gerechtvaardigd
belang

Gerechtvaardigde Vervulling van de aan
de respectieve
belangen (Art.
verkooppartner
6(1)(f) AVG)
beloofde diensten,
onderhoud van het
verkoopnetwerk

Verkoopacties

Branding en
ondersteuning van
verkooppartners

Versturen van nieuwsbrieven en
product-/bedrijfsinformatie, communicatie
en merk-/productevenementen (bijv.
conferenties)

Gerechtvaardigde
belangen (Art. 6
(1)(f) AVG) en
uitvoering van de
overeenkomst(Ar
t. 6 (1)(b) AVG)

IT-beheer

Gebruikersinstellingen en -beheer,
toewijzing van rollen, aanmaken van
profielen

Gerechtvaardigde
belangen (Art. 6
(1)(f) AVG) en
uitvoering van de
overeenkomst(Ar
t. 6 (1)(b) AVG)

Dealer- en
personeelsontwik
keling, training,
gerichte
instructie en
bijscholing

Kwalificatiebeheer

Gerechtvaardig
de belangen
(Art. 6 (1)(f)
AVG) en
uitvoering van
de
overeenkomst
(Art. 6 (1)(b)
AVG)

Kwalificatieprogramma's
Kwalificatiebeheer (bijv. zelfregistratie
van interne/externe
kwalificatiemaatregelen,
planning/resourceplanning voor
kwalificatiemaatregelen, administratie
van externe sprekers)
Versturen van nieuwsbrieven aan
medewerkers (voor zover de medewerker
daarom vraagt)
Uitvoering van kwalificatiemaatregelen
Personeelsontwikkeling en potentiële
vergaderingen en beoordeling van
kwalificatie/specialiteitscompetentie van
de verkooppartner

Intern en extern
imago van Audi

Beoordeling van
de vereiste
vakbekwaamheid
en kwalificatie van
commerciële
medewerkers,
evenals het
waarborgen van
kwaliteit en de
beoordeling van
de naleving van
contractuele
verplichtingen van
de respectieve
verkooppartner, in
het bijzonder met
betrekking tot het
kwalificatieconcep
t

Facturering van opleidings- en
kwalificatiemaatregelen
Uitvoering van
wedstrijden en
loterijen

Audi Twin Cup

Uitvoering van de
overeenkomst
(Art. 6 (1)(b) AVG)

Belastingen

Berekening en rapportage van geldelijke
voordelen als niet-geldelijke voordelen

Voldoen aan onze
wettelijke fiscale
verplichtingen
(Art. 6 (1)(c) AVG)

Juridische documentatie met betrekking
tot ontvangers van gastvrijheid en
geschenken

II. Ben ik verplicht gegevens te verstrekken?
In het kader van de zakelijke relatie dient u alleen de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor de
uitvoering van de zakelijke relatie of de persoonsgegevens die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Voor
zover u ons persoonsgegevens moet verstrekken op grond van een wettelijke of contractuele verplichting,
zullen wij u hiervan op de hoogte stellen bij het verzamelen van de gegevens, met een verwijzing naar de
respectieve verplichting. Als u ons de betreffende gegevens niet verstrekt, worden bepaalde diensten
mogelijk niet geleverd. Als u ons bijvoorbeeld uw contactgegevens niet verstrekt, kunnen we over bepaalde
zaken geen contact met u opnemen.

III. Wie ontvangt mijn gegevens?
Vanwege de omvang en complexiteit van de gegevensverwerking door Audi is het niet mogelijk om elke
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ontvanger van uw persoonsgegevens afzonderlijk te vermelden in deze gegevensbeschermingsinformatie,
daarom vermelden we over het algemeen alleen categorieën van ontvangers. Binnen Audi worden uw
gegevens ontvangen door de kantoren die ze nodig hebben in het kader van hun activiteiten (bijv. Sales
Duitsland, IT).

1. Verwerkers
Voor deze doeleinden kunnen ook door ons volgens een overeenkomst ingeschakelde dienstverleners
(zogenaamde contractverwerkers) uw gegevens ontvangen. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot:


bedrijven van de VW Groep die diensten verlenen (bijv. IT-diensten) voor Audi (bijv. VW AG),



drukwerkleveranciers,



media-aanbieders,



archiveringsaanbieders,



hostingproviders,



IT-dienstverleners.

2. Derden
Daarnaast maken we uw persoonsgegevens bekend aan de volgende ontvangers of categorieën ontvangers
die optreden als verwerkingsverantwoordelijken:


klanten, dienstverleners en leveranciers van Audi met wie u omgaat in het kader van uw
professionele activiteiten of in het kader van onze zakelijke relatie,



externe adviseurs van Audi (bijv. advocaten, belastingadviseurs, financiële auditeurs),



verzekeringsmaatschappijen,



ambtenaren die onder hun bevoegdheid vallen (bijv. belastingdienst, politie, officier van justitie,
sociale verzekeringsmaatschappijen),



rechtbanken,



andere derden, voor zover zij ons opdracht geven uw gegevens door te geven of uw toestemming
te geven.

3. Worden mijn gegevens doorgegeven aan landen waar derde partijen zijn gevestigd?
Over het algemeen geven we uw gegevens niet door aan landen van derde partijen (landen die geen lid zijn
van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) noch aan internationale organisaties.
Er zijn uitzonderingen namelijk wanneer u in dienst bent bij een verkooppartner die in een land van een derde
partij is gevestigd of als een evenement plaatsvindt in een land van een derde partij. Bovendien kunnen
sommige van onze dienstverleners zich in landen van een derde partij bevinden. In sommige gevallen kunnen
persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan ambtenaren en rechtbanken in derde landen.
Echter niet alle derde landen bieden een niveau van gegevensbescherming dat door de Europese Commissie
als adequaat wordt erkend. Voor de doorgifte van gegevens aan derde landen die geen adequaat niveau van
gegegevensbescherming bieden, zorgen wij ervoor dat, voorafgaand aan de openbaarmaking, de ontvanger
ofwel een adequaat niveau van gegevensbescherming heeft (bijv. adequaatheidsbesluit van de EU-commissie
of instemming van de zogenaamde EU-norm Contractbepalingen van de Europese Unie met de ontvanger), of
dat we uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen (bij afwezigheid van enig ander passend
beschermingsmechanisme onder de AVG). U kunt een kopie van deze maatregelen verkrijgen. Gelieve in dat
geval de bovenstaande contactgegevens te gebruiken.

IV. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
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Voor zover nodig verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van uw dienstverband met
de respectieve verkooppartner of voor de duur van uw interactie met ons, in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving.
Bovendien zijn wij onderworpen aan verschillende bewaar- en documentatieverplichtingen, die voortvloeien
uit inter alia, het Duitse handelswetboek ( Handelsgesetzbuch, “HGB”) en het Duitse belastingwetboek
(Abgabenordnung, “AO”). De daarvoor genoemde termijnen voor bewaring en documentatie zijn maximaal
tien jaar. Tenslotte wordt de bewaartermijn ook beoordeeld aan de hand van de wettelijke
verjaringstermijnen, die kunnen oplopen tot bijvoorbeeld dertig jaar volgens de artikelen 195 et seqq. van het
Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch, “BGB”), met een normale verjaringstermijn van drie jaar.
Onder bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn dat uw persoonsgegevens ook voor een langere periode
moeten worden bewaard, zoals wanneer een zogenaamde juridische bewaarplicht of procesbewaring (i.e. een
verbod op gegevensverwijdering voor de duur van de procedure) wordt opgelegd in verband met
administratieve of gerechtelijke procedures.
We kunnen ook onderworpen zijn aan bewaar- en documentatieverplichtingen in overeenstemming met de
lokale wetgeving van uw land.
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