
Tietosuoja on perusoikeus
 
Applen mielestä tietosuoja on perusihmisoikeus, joten Apple‑kartat-appi on kehitetty alusta alkaen siten, että tietosuoja on
huomioitu kaikessa. Käyttäjien ei tarvitse kirjautua sisään käyttääkseen Kartat-appia. Myös räätälöidyt toiminnot (esimerkiksi
ilmoittaminen käyttäjille siitä, milloin heidän pitäisi lähteä seuraavaan tapaamiseen) luodaan laitteessa olevien tietojen
perusteella. Pyydämme ennen Apple-kartat-apin käytön aloittamista lupaa sijaintitietojen käyttöön appia käytettäessä. Kartat-
apin käytön aikana keräämät tiedot, esimerkiksi hakusanat, navigointiohjeet ja liikennetiedot, liitetään sarjaan ainutlaatuisia
tunnisteita, joita ei voi yhdistää käyttäjän Apple ID:hen. Nämä tunnisteet nollaantuvat säännöllisesti appia käytettäessä
tietosuojan ja parhaan mahdollisen käytettävyyden takaamiseksi sekä Kartat-apin yleisen laadun ja suorituskyvyn
parantamiseksi.
 
Kuvien keräämisen tarkoitus
Apple suorittaa kenttäkartoituksia ympäri maailmaa kerätäkseen tietoja (GPS-tietoja, kuvia ja LiDAR-tietoja) Apple-karttojen
parantamiseksi ja Katso ympärille -toiminnon tukemiseksi. Lisäksi käymme säännöllisesti uudelleen joissain paikoissa
keräämässä uusia tietoja pitääksemme kartat ajan tasalla ja laadukkaina.
 
Olemme sitoutuneet takaamaan tietosuojasi näiden kartoitusten suorittamisen yhteydessä. Sensuroimme esimerkiksi kasvot ja
rekisterikilvet kuvista, jotka julkaistaan Katso ympärille -toiminnossa. Jos sinulla on kommentteja tai kysyttävää tästä
prosessista tai tietosuojaoikeuksistasi tai jos haluat pyytää kasvojen, rekisterikilven tai kotisi sensuroimista,  ota meihin yhteyttä .
 
Jatkaakseen Kartat-apin parantamista Apple lähettää kenttätiimejä keräämään tietoja tuotteen parantamiseksi. Apple käyttää
tässä ajoneuvoja, joissa on Apple‑kartat -merkintä. Nämä ajoneuvot keräävät GPS-tietoja, 2D-valokuvia ja LiDAR-tietoja. Apple
saattaa kerätä tietoja myös joillain alueilla, joille ei pääse autoilla. Näillä alueilla tiedot kerätään kannettavilla järjestelmillä tai
niin sanotuilla jalankulkujärjestelmillä.
 
Apple kertoo ihmisille, missä se kerää tietoja, ylläpitämällä Kartat-tiedonkeruun verkkosivustoa osoitteessa
 http://maps.apple.com/imagecollection/ . Tällä sivustolla kerrotaan myös, miten ihmiset voivat tuoda esiin huolenaiheitaan ja
kysyä kysymyksiä. Käsittelemme tehokkaasti myös kaikki pyynnöt, jotka saamme tietosuojan vakioyhteydenottolomakkeemme
kautta.
 
Kerättävät tiedot
 
GPS-tiedot
GPS-seurantatiedot ovat tietoja tieverkostoista, jotka ovat yleisessä käytössä. GPS-seurantatiedot sisältävät esimerkiksi
ajoneuvon suunnan, pituus- ja leveyspiirin (sijainti) ja korkeuden. Nämä ovat ydinelementtejä tietomerkkijonoissa, joiden avulla
Kartat-appi voi luoda tarkan kuvan tieverkostosta ja ylläpitää sitä. Muut tunnistimet, jotka auttavat navigointitiedoissa, ovat IMU
(Inertial Measurement Unit eli inertiamittausyksikkö) ja DMI (Distance Measuring Indicator eli etäisyysmittausilmaisin). Ne
mittaavat liikettä ja edettyä matkaa ja kuvataan jäljempänä tarkemmin. Näiden lähteiden tiedot yhdistetään, jotta saadaan
tarkka kuva siitä, miten ajoneuvo on liikkunut ajan myötä. Apple Maps -ajoneuvot välttävät yksityisteiksi merkittyjä teitä ja
kielletyiksi merkittyjä tieverkoston osia.
 
Kuvat
 
Karttatietotuotannossamme käytetyt 2D-valokuvat ovat tehokas työkalu, jolla dataeditorit voivat lisätä tärkeitä määritteitä GPS-
seurantatietoihin. Tällaisia määritteitä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

STOP-merkit
kääntymisrajoitukset (esim. ei vasemmalle kääntymistä 15.00–19.00)suojatiet
kaistamerkinnät
osoitealueet
nopeusrajoitukset
Nämä kaikki ovat yksityiskohtia, joiden ansiosta karttatietokannasta tulee todella tarkka tieverkoston kuvaus, ja kuluttajat voivat
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nauttia luotettavasta navigointipalvelusta. Jos tällaisia määritteitä ei lisätä tieverkoston kuntoon, sijaintitietoihin ja tietoihin,
karttanäyttöjen, hakutoimintojen, reittiohjeiden ja navigointiohjeiden tarjoaminen kuluttajille olisi paljon vaikeampaa.
 
LiDAR
 
LiDAR (Light Detection and Ranging eli valotutka) on digitaalisten karttavalmistajien usein käyttämä tekniikka, joka muistuttaa
tutkatekniikkaa. Siinä muotoja ja kohteita ei kuitenkaan tunnisteta radiosignaaleilla kuten tutkassa, vaan valopulsseilla. Tämän
kokoelman tarkoituksiin sillä mitataan rakennusten ja muiden rakennelmien korkeutta, leveyttä ja syvyyttä, jotta ne voidaan
esittää moniulotteisesti. 
LiDAR:in tärkeimmät funktiot ovat seuraavat: 

Turvallinen
Sillä täydennetään määritteiden sijaintia suhteessa muihin objekteihin.

Se antaa karkean hahmotelman tunnistettavan kohteen muodosta, jotta kohteen tyyppi voidaan tunnistaa, jos se on epäselvä.

Se tarjoaa tarkat mitat tärkeille määritteille, esimerkiksi risteyksille ja suojateille.

Kerätyt tiedot tallennetaan SSD-levyille, joita seurataan täysin, kun kerätyt tiedot lähetetään Applen palvelimille Yhdysvalloissa.

Kansainvälinen tiedonsiirto
 
Kaikki kuvamateriaali ja kerätyt liittyvät tiedot siirretään suojatusti Applen palvelinkeskuksiin Yhdysvalloissa. Jos sinulla on
kysyttävää tähän liittyen,  ota meihin yhteyttä .

Tietosuojatoiminnot
 
Apple käyttää kuvasumennustekniikkaa ennen minkäänlaisen kuvamateriaalin julkaisemista. Tällä varmistetaan, että
julkaistussa tuotteessa ei näy tunnistettavia kasvoja tai rekisterikilpiä, sekä niiden henkilöiden tietosuoja, jotka pakostakin
kuvataankin kartoitusprosessin yhteydessä. Pyrimme rajoittamaan pakostakin kuvatuksi joutuvien kohteiden määrää
ajoittamalla keräämisen ruuhka-aikojen ulkopuolella (emme esimerkiksi kerää tietoa kaupungin keskustasta lauantaina
iltapäivällä). Emme myöskään jaa sumentamattomia tietoja ulkopuolisille.

Apple pyrkii varmistamaan, että se käyttää parasta mahdollista kuvasumennustekniikkaa. Tämän vuoksi se suoritti kokonaisen
vuoden ajan koeajoja ympäri Yhdysvaltoja ja Eurooppaa vuonna 2015, mutta se ei julkaissut mitään näillä koeajoilla kerättyä
kuvamateriaalia, vaan sitä käytettiin vain Applen tekniikan parantamiseen, esimerkiksi kasvojen ja rekisterikilpien
sumentamistekniikan parantamiseen. Applelle on myös käytössään sekä automaattinen että manuaalinen
laadunvalvontaprosessi jokaisessa vaiheessa. Näin varmistamme, että tuote kehitetään Applen standardien mukaisesti. Apple
kiinnittää lisäksi ennen julkaisemista vielä erityishuomiota arkaluonteisiin paikkoihin, esimerkiksi uskonnollisiin paikkoihin,
sairaaloihin ja muihin vastaaviin. 

Tietosuojaoikeudet
 
Applen tiimi käsittelee kaikki kuluttajien pyynnöt saada tarkistaa tai poistaa sumentamattomat kuvat, kunhan kuluttaja toimittaa
tarvittavat tiedot siitä, missä ja milloin (mieluiten 15 minuutin tarkkuudella) kuva on todennäköisesti otettu.
 
Julkaistuista kuvista käyttäjät voivat tehdä ilmoituksia ja valituksia Kartat-apin Ilmoita ongelmasta -toiminnolla. Jos kuluttaja ei
ole Apple-käyttäjä ja hän haluaa tehdä ilmoituksen kuvasta, joka häntä huolestuttaa, hän voi käyttää tätä Apple-kartat-apin
toimintoa muiden palveluntarjoajien verkkosivustoissa (saatavuuden mukaan). Jos henkilö ei halua toimia yllä mainituilla
tavoilla, Applen sähköpostiosoite yhteydenottoja varten on käytettävissä normaaliin tapaan. Yllä mainittujen tapojen lisäksi
kuluttajat voivat ottaa Appleen yhteyttä tietosuojaan liittyvissä asioissa myös käyttämällä tätä  ota yhteyttä -linkkiä.
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Säilyttäminen
 
Ymmärrämme, että kuvien säilyttämiseen ennen julkaisua liittyy riskejä.Tämän vuoksi meillä on käytössä tehokkaita
menetelmiä näiden tietojen suojaamiseksi ja niiden käytön rajoittamiseksi. Pyrimme tästä syystä myös sumentamaan kuvat
mahdollisimman nopeasti. Monissa maissa kerättyä kuvamateriaalia säilytetään sumentamattomassa muodossa 12
kuukauden ajan keräämisestä.


