
Utviklet med personvern i fokus
 
Hos Apple mener vi at personvern er en grunnleggende menneskerett, og derfor er Apple Kart-appen bygget fra grunnen av
for å ivareta personvernet. Brukere trenger ikke å logge på for å bruke Kart, og personlig tilpassede funksjoner, f.eks.
varslinger når brukere må dra hjemmefra for å rekke den neste avtalen sin, opprettes ved hjelp av data på brukerens enhet.
Når en ny bruker skal begynne å bruke Apple Kart, ber vi vedkommende om tillatelse til å bruke posisjonsinformasjon mens
appen er i bruk, og data som Kart samler inn mens appen brukes – f.eks. søkeord, veibeskrivelser og trafikkinformasjon –
tilknyttes en serie unike, tilfeldig genererte identifikatorer som ikke kan knyttes til vedkommendes Apple-ID. Disse
identifikatorene tilbakestilles av appen med jevne mellomrom, slik at personvernet opprettholdes samtidig som brukerne får
den beste mulige opplevelsen og vi kan forbedre kvaliteten og ytelsen i Kart.
 
Formålet med innsamling av bilder
 
Apple gjennomfører undersøkelser på bakkenivå over hele verden for å samle inn data (GPS-sporing, bilder, LiDAR) som
brukes til å forbedre Apple Kart og for å støtte Se deg rundt-funksjonen. Enkelte steder besøker og samler vi inn data fra på
nytt med jevne mellomrom for å opprettholde et oppdatert kart av høy kvalitet.
 
Vi tar personvernet ditt på alvor når vi samler inn disse dataene. Vi sensurerer ansikter og bilskilter på bilder som publiseres i
Se deg rundt. Hvis du har kommentarer eller spørsmål til denne prosessen, personvernet ditt eller vil be om å sensurere et
ansikt, et bilskilt eller ditt eget hus, kan du  ta kontakt med oss .
 
I arbeidet med å forbedre Kart sender Apple ut feltteam som samler inn data som brukes til å forbedre produktet. Apple bruker
en samling med kjøretøy som er merket med «Apple Kart» til dette arbeidet. Kart-kjøretøyene samler inn GPS-sporing, 2D-
bilder og LiDAR-data. Apple kan også samle inn den samme typen data i områder som ikke er tilgjengelige med vanlige
kjøretøy. I så tilfelle brukes bærbare innsamlingssystemer.
 
Informasjon om hvor Apple skal samle inn data, er tilgjengelig på nettstedet for Kart-datainnsamling
 http://maps.apple.com/imagecollection/ . Nettstedet inkluderer informasjon om hvordan enkeltpersoner kan ta kontakt
angående bekymringer eller spørsmål. Eventuelle forespørsler vi mottar via standardskjemaet for kontakt angående
personvern, behandles også så raskt som mulig.
 
Innsamlede data
 
GPS-sporinger
 
GPS-sporingsdataene som samles inn, er informasjon om veinettverk som er tilgjengelige med bil for offentligheten. GPS-
sporingsinformasjonen – som er en datasamling med informasjon om kjøreretning, lengde- og breddegrad (posisjon) og
høyde over havet – er kjerneelementene for leveringen av datastrenger som gjør det mulig for Kart å bygge og vedlikeholde
en nøyaktig representasjon av veinettverket. Andre sensorer som samles inn for å støtte navigasjonsdataene, er IMU (Inertial
Measurement Unit) og DMI (Distance Measuring Indicator) som måler bevegelse og reist distanse. Disse er beskrevet
nærmere nedenfor. Dataene fra disse kildene kombineres for å gi et nøyaktig bilde av kjøretøyets bevegelse over tid. Apple
Kart-kjøretøy unngår eventuelle veier merket som private og andre deler av veinettverket som er angitt som forbudte.
 
Bilder
 
2D-bildene som brukes i kartdataproduksjonen vår, er effektive verktøy som lar dataredigeringsprogrammer legge til
«attributter» for GPS-sporingsinformasjonen. Eksempler på attributter inkluderer, men er ikke begrenset til:

Stoppskilt
Svingbegrensninger (f.eks. venstre sving forbudt fra kl. 15.00 til 19.00) Fotgjengerfelt
Filmarkeringer
Adresseområder

mailto:MapsImageCollection@apple.com
http://maps.apple.com/imagecollection/


Fartsgrenser
 
Disse er detaljer som gjør det mulig for kartdatabasen å lage en nøyaktig representasjon av veinettverket, slik at forbrukerne
kan dra nytte av en pålitelig navigasjonsopplevelse. Uten disse attributtene tilknyttet veinettverkets form og posisjon vil det
være ekstremt vanskelig å tilby kartvisning, søk, veibeskrivelser og gode navigasjonsopplevelser for brukerne.
 
LiDAR
 
LiDAR (Light Detection and Ranging) er en teknologi som brukes av digitale karttegnere. Teknologien ligner på RADAR, men
den bruker lyspulser til å registrere former, ikke radiosignaler. Når det gjelder innsamlingen vår, brukes LiDAR til å fastslå
høyden, bredden og dybden til bygninger og andre strukturer for flerdimensjonal representasjon. Hovedfunksjonene til LiDAR
er som følger:
 
Sikker
 
Forsterker posisjonen til «attributter» i forhold til andre objekter.

Gir en skisse av formen til objektet som registreres, som kan brukes til å bekrefte objekttypen hvis nødvendig.

Gir spesifikke dimensjoner for viktige attributter som kryss og fotgjengeroverganger.

Dataene som samles inn, lagres på SSD-er (Solid State Drives) med fullstendig sporing, inkludert under opplastingen av
innsamlede data til Apples tjenere i USA.
 
Internasjonal dataoverføring
 
Alle bilder og tilknyttede data overføres til Apples datasentre i USA på en sikker måte.  Ta kontakt  hvis du har spørsmål
angående dette.
 
Personvernfunksjoner
 
Apple bruker anonymiseringsteknologi for å påse at eventuelle ansikter eller bilskilter gjøres uskarpe og ikke kan gjenkjennes
før bilder publiseres. På denne måten ivaretar vi personvernet til personene som det ikke kan unngås å publisere bilder av.
For å begrense mengden data med personopplysninger som samles inn, utføres innsamlingen på tidspunkter da stedene er
så lite travle som mulige (vi unngår f.eks. innsamling på dagtid i sentrum på lørdager). Bilder som ikke er anonymiserte, deles
heller ikke med tredjeparter.
 
For å påse at Apple brukte den beste teknologien for anonymisering av bilder, utførte Apple testinnsamlinger i USA og Europa
i 2015 for å teste systemene sine. Bildene som ble samlet inn, ble aldri publisert, men ble i stedet brukt til å
forbedre Apples teknologi, herunder teknikkene for anonymisering av bilder ved å gjøre ansikter og bilskilter uskarpe. Apple
har også en prosess for kvalitets- og sikkerhetskontroll, både automatisert og manuell, i hvert trinn. Noe som sikrer at
produktet utvikles i henhold til Apples standarder. Som et siste tiltak blir områder som er ekstra sensitive – f.eks. religiøse
bygninger, sykehus osv. – kontrollert ekstra nøye av Apple før publisering.
 
Personvernrettigheter
 
Eventuelle forespørsler om tilgang til eller sletting av bilder som ikke er anonymiserte, fra enkeltpersoner, blir behandlet av
Apple-teamet så lenge det oppgis formålstjenlig informasjon om hvor bildet sannsynligvis ble samlet inn, samt på hvilket
tidspunkt (helst innenfor en tidsramme på 15 minutter). Hvis bildet er publisert, kan brukere rapportere eventuelle bekymringer
via «Rapporter et problem»-funksjonen i Kart. Hvis personer som ikke er Apple-brukere, ønsker å rapportere et bilde, kan de
også bruke denne Apple Kart-funksjonen på tredjepartsnettsteder der dette er tilgjengelig. 

mailto:MapsImageCollection@apple.com


Hvis en person ikke ønsker å dra nytte av disse mulighetene, er Apples e-postadresse for kontakt tilgjengelig. I tillegg til
metodene nevnt ovenfor, kan personer fortsatt ta kontakt med Apple angående personvernsrelaterte forespørsler og
spørsmål via denne  ta kontakt -linken.
 
Lagring
 
Vi anerkjenner at det er risikoer tilknyttet lagringen av bilder før publisering, og vi har robuste prosedyrer som beskytter disse
dataene og begrenser tilgangen til dem. Vi anonymiserer bilder så snart som mulig. I mange land lagres ikke-anonymiserte
bilder i 12 måneder fra innsamlingsdatoen.
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