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Porsche Smart Mobility GmbH 

 
Обща политика за поверителност 

 

Услугите My Porsche и Porsche Connect / Porsche Digital Service Infrastructure 

 

 
Ние, компанията Porsche Smart Mobility GmbH (по-нататък 

наричана „ние“ или „PSM GmbH“), изпитваме огромно 

удоволствие от това, че използвате My Porsche, нашите услуги 

Porsche Connect и други наши цифрови оферти (по-нататък 

наричани също така поотделно или общо „Услуги“ и 

събирателно „Porsche Digital Service Infrastructure“), както и от 

интереса, който проявявате към нашата компания и нашите 

продукти. Неприкосновеността на Вашия личен живот е важна 

за нас. Ние гледаме много сериозно на защитата на Вашите 

лични данни и на обработката им по поверителен начин. 
Обработването на Вашите лични данни става изключително в 
рамките на разпоредбите на законодателството за защита на 

личните данни и неприкосновеността на личния живот, по-
конкретно на Общия регламент относно защитата на данните 

на ЕС (по-нататък наричан „ОРЗД“). Тази Политика за 
поверителност Ви предоставя информация за обработването на 
Вашите лични данни и за Вашите права като субект на данните 

в рамките на използването на нашите Услуги от Ваша страна. 
За информация относно отделни Услуги вижте Специфичната 

политика за поверителност и, когато е приложимо, 

допълнителните специфични уведомления за поверителност, 

отнасящи се до съответната Услуга. 

 
Когато правим препратки към тази Политика за поверителност 

от външни сайтове на социални медии, следните условия 

важат само дотолкова, доколкото операциите за обработка на 
данни в рамките на такива сайтове на социални медии в 
действителност попадат в сферата на нашата отговорност и 
доколкото в рамките на такива сайтове на социални медии не 
се предоставя информация по отношение на защитата на 

данните и поверителността, която е по-конкретна и 

следователно има предимство. 

 

1. Администратор и длъжностно лице за защита на данните; 
контакт 

 
Освен ако не е изрично посочено друго в настоящата Обща 

политика за поверителност, в основаваща се на нея 

Специфична политика за поверителност или, когато е 

приложимо, в допълнителните уведомления за поверителност, 

отнасящи се до конкретната Услуга, администраторът, 
отговорен за обработването на данни по смисъла на законите 
за защита на личните данни и неприкосновеността на личния 

живот, е: 

 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Германия 

Имейл: smartmobility@de.porsche.com 

 
Ако имате въпроси или предложения по отношение на 

защитата на данните или поверителността, моля, не се 

колебайте да се свържете с нас. 

 

Можете да се свържете с длъжностното лице за защита на 

данните, както следва: 

 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Data Protection Officer 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Германия 

Контакт: dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com 

 

 

2. Предмет на защита на данни 

 
Предметът на защитата на данни е защитата на личните данни. 

Това означава всеки вид информация, отнасяща се до 

идентифицирано физическо лице или физическо лице, което 

може да бъде идентифицирано (известно като „субект на 

данни“). Това включва информация, като например име, 

пощенски адрес, имейл адрес или телефонен номер, както и 

информация, която задължително възниква по време на 
използването на нашата инфраструктура за цифрови услуги 

Porsche Digital Service Infrastructure. 

 

3. Естество, обхват, цели и правни основания за обработване 

на данни в случая на Porsche Digital Service Infrastructure 

 
Настоящата Обща политика за поверителност Ви предоставя 

общ преглед на естеството, обхвата, целите и правните 
основания за обработването на данни в рамките на 

регистрацията, създаването и използването на Вашия 

потребителски акаунт с идентификатор на Porsche, както и 
резервирането и използването на нашите Услуги въз основа на 

Вашия потребителски акаунт с идентификатор на Porsche. 

Също така в текста, който следва, ще намерите информация за 

защита на данните и поверителност, като например за 

получателите на лични данни, обработването на данни в трети 

държави и Вашите права като субект на данни, която важи като 

цяло в рамките на използването на Porsche Digital Service 

Infrastructure. За по-подробна информация относно 
обработването на лични данни във връзка с използването на 

отделни Услуги, съответните правни основания и конкретните 
права на субектите на данни по отношение на съответната 
Услуга вижте също съответната Специфична политика за 

поверителност и, когато е приложимо, допълнителните 

специфични уведомления за поверителност, отнасящи се до 

съответната Услуга. 

 

4. Потребителски акаунт с идентификатор на Porsche 

 
За да използвате в пълна степен Porsche Digital Service 

Infrastructure и предлаганите в нейните рамки Услуги, е 
необходимо да се регистрирате и да създадете потребителски 

акаунт с идентификатор на Porsche в My Porsche. След като 
приключите процеса на регистрация и създадете свой 

потребителски акаунт с идентификатор на Porsche, ще 
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получите също своя идентификатор на Porsche 

(потребителското име за потребителския акаунт с 

идентификатор на Porsche). По време на регистрацията и 
когато създавате и използвате своя потребителския акаунт с 

идентификатор на Porsche, се обработват лични данни, които 

може да бъдат предавани на трети страни, както е описано по-

долу, с оглед на изпълнението на нашите договорни 

задължения в този контекст. Освен когато е посочено друго, 

ние извършваме всички операции по обработване, описани в 

тази точка, за да изпълняваме съществуващия ни договор с Вас 

на базата на член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД. 

 

4.1 Процес на регистрация и създаване на Вашия 

потребителски акаунт с идентификатор на Porsche 

 
Можете да изберете един от двата начина за регистрация и 
създаване на Ваш потребителски акаунт с идентификатор на 

Porsche: 

 

 

4.1.1 Покана от оторизиран търговец 

 
Ако желаете, Вашият оторизиран търговец ще въведе за Вас 

личните данни, които сте предоставили, с помощта на своя 

достъп до нашите системи. След това ще получите връзка, 

например по имейл, която трябва да използвате, за да 
потвърдите регистрацията си и създаването на Вашия 

потребителски акаунт с идентификатор на Porsche. Моля, 

обърнете внимание, че оторизираните търговци са независими 

фирми и ние нямаме никакво влияние върху тях. Втори фактор 

ще се използва за допълнителна проверка; това е например 

код, който се изпраща с текстово съобщение, който след това 
Вие въвеждате като част от процеса на регистрация и 
създаване на Вашия потребителски акаунт с идентификатор на 

Porsche. 

 

4.1.2 Самостоятелна регистрация 

 
Ако не сте се регистрирали и не сте създали свой 

потребителски акаунт с идентификатор на Porsche чрез 

оторизиран търговец, можете самостоятелно да се 
регистрирате и да създадете свой потребителски акаунт с 

идентификатор на Porsche и да въведете своите лични данни. 
В някои държави можете също така да добавите превозно 

средство и да използвате допълнителни цифрови Услуги, за 

които се изисква собственост на превозното средство. За целта 
ще трябва да качите копие от идентификационен документ и 

доказателство за собственост, а в случай че не сте собственик 

на превозното средство, пълномощно от неговия собственик, 
след като въведете идентификационния номер на превозното 

средство. Тези документи ще бъдат прегледани въз основа на 

нашите критерии за проверка. Като доказателство за успешна 

проверка ние също така съхраняваме имената, датите на 

раждане, местата на раждане, адресите и датите на валидност 

за документите, фигуриращи в съответните идентификационни 

документи, както и идентификационните номера на 

превозните средства, имената и адресите на собствениците, 

които фигурират в доказателството за собственост. След 
приключване на проверката копията от документите се 

изтриват. Ако добавите превозно средство и Ви бъде 
зачислено конкретно превозно средство по Вашия 

потребителски акаунт с идентификатор на Porsche, това води 

до така наречената връзка на превозното средство (по-нататък 

наричана „Връзка на превозното средство“). След успешен 

преглед ще получите връзка, например по имейл, която трябва 

да използвате, за да потвърдите регистрацията си и 
създаването на Вашия потребителски акаунт с идентификатор 

на Porsche. Втори фактор ще се използва за допълнителна 

проверка; това е например код, който се изпраща с текстово 

съобщение, който след това Вие въвеждате като част от 
процеса на регистрация и създаване на Вашия потребителски 

акаунт с идентификатор на Porsche. 

 
За самостоятелна регистрация е необходимо да качите снимки 

от Вашето устройство. Това означава, че от Вас ще бъде 
поискано да дадете разрешение за достъп до камерата или 

библиотеката със снимки на Вашето устройство. Даването на 

такова разрешение е доброволно. Ако обаче желаете да 

използвате функцията за самостоятелна регистрация, е 

задължително да дадете съответното разрешение, защото в 

противен случай няма да можете да я използвате. 

Разрешението остава активно, докато не го нулирате във 

Вашето устройство и/или интернет браузъра, като 

деактивирате съответната настройка. 

 

(а) Задължителна информация при регистрация и създаване 

на Вашия потребителски акаунт с идентификатор на Porsche 

 
Когато се регистрирате и създавате свой потребителски акаунт 

с идентификатор на Porsche, Вие задължително трябва (в 

случай на самостоятелна регистрация) да въведете своя имейл 

адрес, парола, името си и евентуалните си звания, 

информация за контакти и адрес, мобилен телефонен номер, 

имейл адрес и, когато е приложимо, езика, на който искате да 

комуникирате с нас, или (в случай на регистрация и създаване 

на Вашия потребителски акаунт с идентификатор на Porsche 

чрез оторизиран търговец) да потвърдите тези лични данни по 
време на процеса на регистриране и създаване на Вашия 

потребителски акаунт с идентификатор на Porsche. Тези лични 
данни са задължителни с оглед на задаването и управлението 

на Вашия потребителски акаунт с идентификатор на Porsche от 

Ваше име, така че да можете да използвате пълната гама 

Услуги, предлагани в рамките на Porsche Digital Service 

Infrastructure. В някои страни можете също така да използвате 

нашите оферти като потенциален клиент. В такъв случай трябва 

само да предоставите името и имейл адреса си и парола. 

Също така, когато е приложимо, ни трябват и допълнителни 

лични данни, не на последно място, за да можем да 

отговаряме на искания, въпроси и критика. Освен това 

съхраняваме часа на последното Ви влизане в системата. По 
време на регистрация и създаване на Вашия потребителски 

акаунт с идентификатор на Porsche ние правим проверка на 

правдоподобността на информацията за името и адреса Ви. 

 

(б) Доброволна информация при регистрация и създаване на 

Вашия потребителски акаунт с идентификатор на Porsche 

 
Когато се регистрирате и създавате свой потребителски акаунт 

с идентификатор на Porsche, също така имате възможност 

доброволно да въведете допълнителна информация, като 

например допълнителна информация за името Ви (научни 

степени и т.н.), фирмена информация за контакт, дата на 

раждане, други телефонни номера, информация за кредитни 

карти (която се съхранява само при доставчика на платежни 

услуги) и регистрационния номер на превозното средство и 

име на лично превозно средство. Освен това можете да 
предоставите информация за Вашите интереси и 

предпочитания и желаните от Вас канали за контакт. Моля, 

обърнете внимание, че тази информация не е задължителна за 
регистрация и създаване на Вашия потребителски акаунт с 

идентификатор на Porsche и зависи изцяло от това дали Вие 

желаете да ни съобщите тези лични данни. 

 

4.2 Porsche Digital Service Infrastructure: обработване на 
данни след регистрация и създаване на Вашия потребителски 

акаунт с идентификатор на Porsche 

 
Ако сте се регистрирали и създали свой потребителски акаунт с 

идентификатор на Porsche, ние ще споделяме основна 
информация за Вашия потребителски акаунт с идентификатор 

на Porsche и за Вашите автомобили с предоставящи 

обслужване търговци на Porsche с цел да можем при 
необходимост да Ви предоставяме обслужване и чрез нашата 

търговска организация. Това се прави с оглед на изпълнението 
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на договора с Вас на базата на член 6, параграф 1, буква б) от 

ОРЗД. С тази цел ние ще предаваме не само 

идентификационния номер на превозното средство, но също и 

потребителското Ви име (идентификатор на Porsche), 

техническата и/или свързаната с продажбите наличност на 
Услуги и оферти на продукти за Вашия потребителски акаунт с 

идентификатор на Porsche или автомобил и събития от 

значение в рамките на създаването, промяната или 
изтриването на Вашия потребителски акаунт с идентификатор 

на Porsche, връзки към превозни средства, избор на търговци 

или активиране или деактивиране на Услуги. 

 
Ако сте избрали оторизиран търговец и сте дали съгласието си 

за това, личните данни, съхранявани във Вашия потребителски 

акаунт с идентификатор на Porsche, а по-конкретно 

информация за контакт, обслужване на клиенти, договорна 
информация и информация за Услуги и такава за Вашите 

интереси и автомобили и използваните от Вас Услуги, също ще 
се споделят с оторизирания търговец и ще се синхронизират с 

всякакви лични данни, отнасящи се до Вас, които може да се 

съхраняват от страна на оторизирания търговец. Ако вече не 

желаете това споделяне на данни да се извършва в бъдеще, 
можете да коригирате потребителските настройки във Вашия 

потребителски акаунт с идентификатор на Porsche. От този 
момент нататък горепосочените лични данни вече няма да 

бъдат споделяни с оторизирания търговец. Правното 
основание за обработването на Вашите лични данни в този 

контекст е предоставеното от Вас съгласие съобразно с член 6, 

параграф 1, буква а) от ОРЗД. 

 

4.3 Изтриване на Вашия потребителски акаунт с 

идентификатор на Porsche 

 
Ако изтриете потребителския си акаунт с идентификатор на 

Porsche, личните данни, съхранявани във Вашия 

потребителски акаунт с идентификатор на Porsche, също ще 
бъдат заличени при прекратяването на договорното 

отношение, но не и преди изтичането на срока на вашите 

съществуващи лицензи за Услуги. Дотолкова, доколкото лични 

данни трябва да се съхраняват по правни причини, тези данни 

ще бъдат блокирани (това е известно под името „ограничаване 

на обработването“). След това личните данни няма вече да 

бъдат на разположение за по-нататъшно използване, особено 

за използването на Услугите. В резултат на това Услугите може 
вече да не функционират в пълен обем или може изобщо да 

не функционират. След това няма да можете да използвате в 

пълния й обем и Porsche Digital Service Infrastructure. Ако 

администратори в рамките на групата компании Porsche и 
нейната организация по продажбите обработват лични данни 

на своя собствена отговорност, това няма да засегне 

обработването на тези лични данни. До степента, до която 
лични данни са били споделени с търговец по Ваш избор въз 

основа на даденото от Вас съгласие съгласно член 6, параграф 

1, буква а) от ОРЗД, ние ще информираме търговеца за 
изтриването на Вашия потребителски акаунт с идентификатор 

на Porsche. 

 

5. Централни Услуги 

 

5.1 Резервация и активиране на Услуги; обработка на 
информация за плащане 

 
Можете да резервирате отделни или множество Услуги My 

Porsche и Услуги Porsche Connect и да активирате лицензи за 

Услуги. Когато избирате съответната Услуга или пакет Услуги, 

можете също така да прегледате съответната информация, 

включена в подробностите на офертата, за обработването на 

лични данни в рамките на въпросните Услуги. За извършване и 
изпълнение на резервация и свързаното с нея договорно 
отношение ние обработваме не само съответната информация 

за резервацията, но и Вашите лични данни, събрани в процеса 
на регистрация и създаване на Вашия потребителски акаунт с 

идентификатор на Porsche. Можете да промените 
предоставения от Вас адрес за фактуриране преди 

приключването на процеса на резервация. В такъв случай ние 
ще използваме тази предоставена от Вас адресна информация 

за целите на фактуриране и уреждане на сметката. 

 
Ние се договаряме с доставчик на платежни услуги, който да 

обработва плащанията за платени Услуги в рамките на My 

Porsche, Porsche Connect и Porsche Drive. За тази цел ние 

обработваме информацията за кредитната Ви карта, както и 

съответната информация за плащане и Вашия IP адрес. 

Например, по време на процеса на резервиране на платени 

Услуги, ние прехвърляме фактурираната сума, Вашия IP адрес и 

уникален ключ за транзакция, който може да се използва за 
асигнация на Вашето плащане за целите на обработката на 

плащането. Управлението на информацията за Вашата 
кредитна карти и обработката на плащането се извършват чрез 

системи на доставчика на платежни услуги от името на PSM 

GmbH. Когато въведете информацията за кредитната си карта, 
това става директно чрез поле за въвеждане на доставчика на 

платежни услуги, който криптира тази информация независимо 

на Вашето устройство. В последствие криптираната 
информация се прехвърля от нас към доставчика на платежни 

услуги, където се съхранява и използва за Вашето плащане. 
Правното основание за това обработване е изпълнението на 

договор съгласно чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД. 

 
Изключително за целите на управление на вземанията 

(включително проверки за съответствие до изискваната от 

закона степен) и за извършване на кредитни проверки 
използваният доставчик на платежни услуги обработва от наше 

име Вашата информация за клиент и контакт (име, адрес, 

имейл адрес, клиентски номер за Porsche Connect; ако е 

приложимо, име на фирмата и свързани дружества) и 

идентификационния номер на превозното средство, 

фигуриращ в доказателството за собственост. Правното 
основание за обработването на споменатите лични данни за 

горепосочените цели съгласно член 6, параграф 1, буква в) от 

ОРЗД е съответствие с правно задължение, което трябва да 

спазваме, или нашият легитимен интерес за спазване на 

дадени правни изисквания съгласно член 6, параграф 1, буква 

е) от ОРЗД. 

 
След приключване на резервацията можете да активирате 

Услугите. Това ще съхрани Вашето разрешение за използване в 
системата и ще доведе до съответното актуализиране на 

списъка с налични Услуги. 

 
За използване на определени Услуги (като например оферти за 

зареждаща станция) персонализирана карта, съдържаща RFID 

чипове (идентификационна карта на Porsche, карта за 

зареждане на Porsche), се изпраща по пощата в различни 

държави, където се предлагат Услугите, след закупуването на 

даден продукт. На тази карта се съхранява идентификационен 

номер; този номер може да се използва за асоцииране на 
картата с Вашия потребителски акаунт с идентификатор на 

Porsche. Никакви лични данни освен идентификационния 

номер, и по-специално нито името или адреса Ви, не се 

съхраняват в цифров формат на самата карта. Ако картата се 

изгуби, можете да я блокирате в рамките на Вашия 

потребителски акаунт с идентификатор на Porsche. 

 
След като бъде доставена, идентификационна карта на Porsche 
може да се използва директно при сделки с поддържана 

инфраструктура (като например обществени станции за 

зареждане). 

 
Освен ако не е посочено друго, ние извършваме операциите за 

обработване, описани в тази точка, за да изпълняваме 

договора си с Вас на базата на член 6, параграф 1, буква б) от 

ОРЗД. 

 



 
 

Стр. 4 от 23 
Последна актуализация: ноември 2019 г. – Обща политика за поверителност –България–BG– версия 1.1 

5.2 Използване на Услугите My Porsche и Услугите Porsche 

Connect 

 
Можете да използвате Услугите My Porsche и Услугите Porsche 

Connect, които са били резервирани, в зависимост от Услугата, 

във Вашия автомобил (доколкото са на разположение за Вашия 

автомобил) чрез мобилна радиовръзка или чрез допълнителни 

устройства в My Porsche или в приложението Porsche Connect 

и, когато е приложимо, от няколко или от всички точки за 

достъп. За тази цел Вашият автомобил или съответното 

устройство ще се свърже с Porsche Digital Service Infrastructure. 

 
Когато ползвате Услуги, резервирани чрез My Porsche или 

Porsche Connect Store във Вашия автомобил или на други 

устройства, ние обработваме лични данни, отнасящи се до Вас, 

с цел да се даде възможност за използване на Услугите, с цел 

поддръжка и за други конкретно определени цели. Освен ако 

не е посочено друго, ние обработваме Вашите лични данни 

само до степента, необходима за използване на съответната 

Услуга My Porsche или Porsche Connect. 

 
Когато използвате отделни Услуги My Porsche или Porsche 

Connect, може да се обработват следните категории лични 

данни, например в зависимост от начина, по който 

функционира конкретната Услуга: 

 
а) информация за идентификация, като например 

идентификационният номер на превозното средство, 

Вашият идентификатор на Porsche и 
идентификаторите на устройството и системата за 

Вашите устройства и мобилни радиомодули, която е 

необходима за идентифициране на самите Вас, на 
Вашето устройство или Вашия автомобил с оглед на 

осъществяването на връзка, използването на Услуги 

или достъпа до съдържание; 

б) информация за разрешение, включително, че 
превозното средство или съответното устройство е 

било активирано за съответната Услуга Porsche 

Connect, която може да бъде свързана с Вашите 

лични данни, въведени от Вас по време на процеса 
на регистрация и създаване на Вашия потребителски 

акаунт с идентификатор на Porsche; 

в) информация за влизане, която е необходима, ако 

желаете да използвате услугите на други доставчици, 
за които е задължително влизане в системата във 

Вашия автомобил или на друго устройство; 

г) информация за комуникация, която е необходима за 
установяване на връзка между Вашия автомобил 

и/или други устройства и нашите сървъри или 

сървърите на трети страни-доставчици на 

съдържание за Услугите Porsche Connect; 

д) информация за местоположението и движението, 

като например GPS данни или данни за скоростта, 

която е необходима, за да се използва съдържание, 

базирано на местоположението; 

е) езикова информация, която дава възможност за 
гласово управление и гласови записи в определени 

Услуги Porsche Connect. Гласовите данни се 
предават към нас от превозното средство или от 
устройство под формата на записи с цел 

преобразуване в текст. Текстът, който се генерира 

след това от доставчик на услуги, се предава обратно 
към превозното средство и после записът при нас се 

изтрива; 

ж) информация за контакт, която се използва при 

комуникационни услуги, например за изпращане на 

имейл или текстово съобщение; 

з) данни за фактуриране, като например индивидуални 
записи за връзка по отношение на процесите на 

зареждане. Ние може да комбинираме тази 
информация с адреса Ви и информацията Ви за 

плащане за целите на отделно фактуриране; 

и) допълнително съдържание, което трябва да се 
споделя с нас или с доставчиците на услуги с оглед 

на това да Ви бъде предоставена дадена Услуга. 

 
За подробна информация за това кои лични данни се 
обработват в рамките на дадена конкретна Услуга вижте 

описанието на съответната Услуга в https://connect-

store.porsche.com/bg/en/. 
 
Освен ако не е посочено друго тук, в някоя от Специфичните 

политики за поверителност или, когато е приложимо, в 

допълнителните специфични уведомления за поверителност, 

отнасящи се до съответната Услуга, ние обработваме Вашите 

лични данни във всеки отделен случай на базата на член 6, 

параграф 1, буква б) от ОРЗД, за да Ви предоставяме Услугите 

в този контекст и да изпълняваме свързания с тях договор. 

 

5.3 Използване на услуги на доставчик-трета страна 

 
Ако използвате услуги на доставчик-трета страна, с който имате 

самостоятелно договорно отношение, съдържанието на тези 
услуги може да се покаже във Вашето превозно средство или 
на Вашето устройство и може да бъде споделена информация 
между Вашето превозно средство или устройство и въпросния 

доставчик. 
Ние нямаме никакви влияние върху обработването на данни от 

този доставчик-трета страна или върху местоположението на 

обработването на данни. Затова вижте отделните уведомления 

за поверителност на съответния доставчик-трета страна за 

информация относно естеството, обхвата и целта на 
обработването на лични данни по отношение на съответната 

услуга. 

 
Ние предаваме необходимите лични данни на съответния 

доставчик-трета страна на базата на член 6, параграф 1, буква 

б) от ОРЗД, за да изпълняваме съществуващия договор с Вас. 

 

6. Защита на легитимни интереси 

 
До степента, до която обработваме Вашите лични данни за 

защита на нашите легитимни интереси, това става в 

допълнение на операциите за обработка на данни и целите, 

описани в тази Обща политика за поверителност, 

Специфичните политики за поверителност или, когато е 

приложимо, допълнителните специфични уведомления за 

поверителност, отнасящи се до съответната Услуга в рамките 

на конкретната Услуга, особено на фона на следните интереси: 

 
1. по-нататъшно развитие на оферти за продукти, 

услуги и обслужване на клиенти, както и други 
мерки за управление на бизнес трансакции и 

процеси; 

2. усъвършенстване на качеството на продуктите, 

отстраняване на грешки и прекъсвания, включително 
с помощта на анализ на данни за превозното 

средство и обратна връзка от клиента; 

3. обработка на данни на централна платформа за 

обслужване на бъдещи и съществуващи клиенти, 
както и в системи нагоре и надолу по веригата за 

целите на лоялност на клиентите и продажби, за 
предоставяне на индивидуални грижи за 

съществуващи и потенциални клиенти; 

4. обработка на гаранционни и сервизни случаи, 

обработка на запитвания и други заявки, подадени 
от потенциални клиенти и съществуващи клиенти 

извън договори; 

5. анализ на търсенето и сегментирането на клиентите, 

напр. изчисляване и оценка на афинитети, 

предпочитания и потенциал на клиента; 

6. управление на риска и координация на кампаниите 

за изтегляне от пазара; 
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7. кредитни проверки чрез споделяне на данни с 

кредитни бюра (напр. SCHUFA); 

8. осигуряване на законово съответствие, 
предотвратяване на закононарушения и защита 

срещу такива (особено престъпни деяния), 
предявяване на правни искове и защита срещу 

такива; 

9. осигуряване на наличността, работата и сигурността 
на техническите системи и управление на 

техническите данни. 

 
В тази връзка обработването на съответните данни става на 

базата на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. 

 

7. Съгласие 

 
Ако ни дадете съгласие за определени операции за 

обработване на данни, това съгласие винаги е свързано с 

конкретна цел; целите произтичат във всеки случай от 

съдържанието на конкретната декларация за съгласие. В такъв 

случай обработването на данните става на базата на член 6, 

параграф 1, буква а) от ОРЗД. Ако не дадете съгласието си, не 

можем да изпълним Вашата заявка, за която то се отнася. 

Можете да оттеглите съгласието си, след като бъде 

предоставено, по всяко време, без това да засяга законността 

на обработването, което е било извършено въз основа на 

съгласието преди оттеглянето му. 

 
Въз основа на което и да е съгласие, което може да е било 

дадено от Вас, компаниите, изброени в декларацията за 

съгласие, може да използват данните за конкретни цели, напр. 
за предоставяне на индивидуални грижи за съществуващи и 

потенциални клиенти, и може да се свържат с Вас по желаните 

от Вас комуникационни канали. 

 
Ако използваме Вашите данни за предоставяне на 
индивидуални грижи за съществуващи и потенциални клиенти 

в този обхват, това става, за да Ви предоставим вълнуващо 

изживяване с марката и грижата за клиентите от Porsche и да 
направим нашите комуникации и взаимодействия с Вас 

възможно най-лични и уместни. Кои от Вашите данни се 
използват конкретно за предоставяне на индивидуална грижа 
за съществуващи и потенциални клиенти зависи в частност от 

това какви данни са събрани въз основа на запитвания, 

поръчки и консултации (напр. при закупуване на продукти на 

Porsche) и какви данни (напр. Вашите лични интереси) сте 

предоставили в съответните центрове за контакт (напр. чрез 

този уебсайт или в Porsche Zentrum). 

 
В тези случаи конкретният обхват и предназначение на 
даденото от Вас съгласие произтичат от формулировката на 

декларацията за съгласие в центъра за контакт. 

 

8. Получатели на лични данни 

 
Вътрешни получатели: в рамките на PSM GmbH достъпът е 

ограничен до лицата, на които е необходим за конкретните 

посочени цели. 

 
Външни получатели: ние не разкриваме Вашите лични данни 

на външни получатели извън PSM GmbH, освен когато е 
необходимо за предоставянето и извършването на съответната 

Услуга, когато е налице друго законно разрешение или когато 

имаме съгласието Ви за това. 

 
Външни получатели може да бъдат следните: 

 
а) Обработващи лични данни: 

 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG или нейните филиали или външни 

доставчици на услуги, с които ние сключваме договор за 

предоставяне на услуги, например в областите на техническата 

инфраструктура и обслужването/поддръжката за офертите от 

страна на PSM GmbH или за предоставянето на съдържание. 
Ние подбираме внимателно тези обработващи лични данни и 

ги подлагаме на редовни прегледи, за да гарантираме, че 

Вашата поверителност е защитена. Доставчиците на услуги 

нямат право да използват личните данни освен за целите, 

посочени от нас, и съгласно нашите инструкции. 

 
б) Публични органи: 

 
Държавни агенции и държавни институции, като данъчни 

органи, прокуратури или съдилища, на които прехвърляме 

(и/или сме длъжни да прехвърляме) лични данни по 
задължителни правни причини или за защита на легитимни 

интереси. В тези случаи прехвърлянето става на базата на 

буква/букви в) и/или е) на член 6, параграф 1 от ОРЗД. 

 
в) Частни органи 

 
Търговци и обслужващи фирми на Porsche, партньори за 

сътрудничество, доставчици на услуги или лица, на които се 

предават лични данни въз основа на съгласие, за изпълнение 

на договор с Вас или за защита на легитимни интереси, като 

например центрове на Porsche и сервизни центрове на 

Porsche, финансиращи банки, доставчици на допълнителни 

или транспортни услуги. В тези случаи предаването става на 

базата на буква/букви а), б) и/или е) на член 6, параграф 1 от 

ОРЗД. 

 

9. Обработване на данни в трети държави 

 
Ако данните се предават на органи, чието седалище или 
местоположение на обработване на данните не се намира в 

държава членка на Европейския съюз или друга държава, 
която е подписала Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, гарантираме, че преди да 

препратим данните, освен в изключителни случаи, разрешени 

от закона, е налице или адекватно ниво на защита на данните 

при получателя (напр. чрез решение относно адекватното ниво 

на защита на Европейската комисия, подходящи гаранции, като 
например самосертификация от получателя съгласно Щита за 

личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, или 

споразумение за „стандартните договорни клаузи на ЕС“ с 

получателя) или че давате съгласието си за предаването на 

данните. 

 
Можете да получите от нас обзор на получателите в трети 

държави и копие от специфичните разпоредби, които са 

договорени, за да се осигури адекватно ниво на защита на 

данните. За целта използвайте информацията, съдържаща се в 

точка 1 на тази Обща политика за поверителност. 

 

10. Събиране на данни от трети страни 

 
Ние не обработваме само лични данни, които получаваме 

директно от Вас. Също така получаваме някои лични данни от 

трети страни, доколкото имаме правно основание за това. 

 
За подробности относно събирането на данни от трети страни 

вижте Специфичните политики за поверителност и, когато е 

приложимо, допълнителните специфични уведомления за 

поверителност, отнасящи се до съответната Услуга. 

 

11. Автоматизирано вземане на решения и профилиране 

 
Ние не използване автоматизирано вземане на решения 

съгласно член 22 от ОРЗД за подготовка, установяване и/или 

осъществяване на бизнес отношения. До степента, до която се 

извършва профилиране, това става само за целите, посочени в 

обхвата на Общата политика за поверителност, Специфичните 

политики за поверителност и, когато е приложимо, 

допълнителните специфични уведомления за поверителност, 
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отнасящи се до съответната Услуга, и на базата на посочените 

правни основания: 

 

12. Продължителност на съхранение; изтриване 

 
С изключение на случаите, когато в описанието на конкретните 
Услуги е предоставена информация за конкретната 

продължителност на съхранение и/или изтриването на лични 

данни, се прилага следното: 

 
Ние съхраняваме Вашите лични данни само дотолкова, 
доколкото е необходимо за изпълнение на предвидените цели 

или – в случай на съгласие – освен ако и докато не оттеглите 

съгласието си. В случай на възражение срещу обработването 

им ние изтриваме Вашите лични данни, освен ако 
продължаващото им обработване не е разрешено съгласно 

съответните законови разпоредби. Също така изтриваме 

Вашите лични данни, ако сме задължени да го направим по 

други законови причини. 

 
Прилагайки тези общи принципи, ние обикновено изтриваме 
Вашите лични данни незабавно 

 
- след като правното основание престане да важи, при 

условие че няма друго правно основание (напр. 

периоди на съхранение, наложени от търговското и 

данъчното законодателство), което да важи. В такъв 

случай изтриваме личните данни, след като другото 

правно основание престане да важи. 
- ако вече не са необходими за нашите цели за 

подготовка и изпълнение на договор или 
преследване на легитимни интереси и няма друго 

правно основание (напр. периоди на съхранение, 
наложени от търговското и данъчното 

законодателство), което да важи. В такъв случай 

изтриваме личните данни, след като другото правно 

основание престане да важи. 

- ако целта, за която сме ги събрали, престане да 

важи и няма друго правно основание (напр. периоди 

на съхранение, наложени от търговското и 

данъчното законодателство), което да важи. В такъв 

случай изтриваме личните данни, след като другото 

правно основание престане да важи. 

 

13. Права на субектите на данни 

 
Като субект на данни, засегнат от обработката на данни, Вие 

имате на разположение множество права. По-конкретно: 

 

Право на достъп: имате право да получавате информация 

относно личните данни, отнасящи се до Вас, които 

съхраняваме. 

 

Право на коригиране и изтриване: можете да поискате да 

коригираме грешни данни и – при условие че са изпълнени 

законовите предпоставки – да изтрием данните Ви. 

 

Ограничаване на обработването: можете да поискате – при 

условие че са изпълнени законовите предпоставки – да 

ограничим обработването на данните Ви. 

 

Преносимост на данните: ако сте ни предоставили данни въз 

основа на договор или съгласие, ако законовите предпоставки 

са изпълнени, можете да поискате да получите предоставените 

от Вас данни в структуриран, широко използван и пригоден за 
машинно четене формат или да ги прехвърлим на друг 

администратор. 

 

Възражение срещу обработването на данни, в случай че 

правното основание е „легитимен интерес“: имате право на 
възражение по всяко време срещу обработването на данни 
от наша страна по причини във връзка с Вашата конкретна 

ситуация,, доколкото правното основание за това 

обработване е „легитимен интерес“. Ако упражните правото 

си на възражение, ще преустановим обработването на 

Вашите данни, освен ако можем да докажем – в 

съответствие със законовите спецификации – убедителни 

легитимни основания за продължаване на обработването, 

които да отменят Вашите права. 

 

Оттегляне на съгласието: доколкото сте ни дали съгласие за 

обработването на Вашите данни, можете да го оттеглите по 

всяко време с бъдещ ефект. Това не засяга законността на 
обработването на Вашите данни преди оттеглянето на 

съгласието. 

 

Право на подаване на жалба до надзорния орган: можете 

също да подадете оплакване до компетентния надзорен орган, 

ако смятате, че обработването на Вашите данни нарушава 

приложимото законодателство. За тази цел можете да се 
свържете с надзорния орган по защита на данните с 
юрисдикция в мястото Ви на пребиваване или във Вашата 

държава или с надзорния орган по защита на данните, който е 

компетентен по отношение на нас. 

 

Връзка с нас: можете също така да се свържете с нас 

безплатно, ако имате въпроси относно обработването на 

Вашите лични данни, правата Ви като субект на данни и/или 

съгласие, което може да е било дадено. За да упражните което 

и да било от Вашите права, както са описани по-горе, се 
свържете с нас по имейл на адрес 

dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com или по 

пощата, като използвате адреса, споменат в точка 1 по-горе. 

Когато се свързвате с нас, се уверете, че е възможно да Ви 

идентифицираме ясно. 

 

14. Сигурност на данните 

 
Ние използваме всички необходими технически и 

организационни мерки на най-съвременно ниво, за да 

гарантираме ниво на сигурност, подходящо за риска, в 

съответствие с приложимите законови изисквания. 

 

15. Оферти на трети страни 

 
Услугите на други доставчици, към които има препратки от 

нашите Услуги, са проектирани и предоставени и се  

проектират и предоставят от трети страни. Ние нямаме никакво 

влияние върху проектирането, съдържанието и/или 

функционирането на тези услуги. Изрично се дистанцираме от 

цялото съдържание на всички услуги, към които има 

препратки. Моля, обърнете внимание, че тези услуги, като 

например уебсайтове на трети страни, може да инсталират 

бисквитки на Вашето устройство или да събират лични данни. 

Ние нямаме никакво влияние върху това. В тази връзка, когато 

е необходимо, се обръщайте за информация директно към 

доставчиците на тези услуги, към които има препратки. 

 

16. Версия 

 
Важи най-актуалната версия на тази Политика за 

поверителност. 

 
Последна актуализация: 1 ноември 2019 г. 
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Специфична политика за поверителност 

 

My Porsche и Porsche Connect Store/уебсайт на My Porsche и Porsche Connect Store  

 
 

В My Porsche или Porsche Connect Store на нашия уебсайт на 

My Porsche и Porsche Connect Store (по-нататък наричани също 

така „сайт“) можете да резервирате услуги My Porsche, услуги 

Porsche Connect, услуги Porsche Drive и Function on Demand 

(FoD – функция при поискване) и да активирате съответните 

лицензи. Това изисква да сте регистрирани в My Porsche и да 

имате потребителски акаунт с идентификатор на Porsche. В 
зависимост от услугата можете да използвате и управлявате 

горепосочените услуги чрез нашия уебсайт, чрез различни 

приложения на Porsche и чрез безжична интернет връзка във 

Вашия автомобил, ако той разполага с такава. 

 

1. Специални забележки за използването на нашия уебсайт 

 

1.1 Предоставяне на нашия уебсайт 

 
Части от нашия уебсайт могат да се използват без регистрация. 

Дори ако използвате уебсайта, без да се регистрирате, може 

да се обработват Ваши лични данни. 

 

1.1.1 Автоматично събиране на информация 

 
Когато осъществите достъп до нашия уебсайт чрез Вашето 

устройство, следните данни ще бъдат обработени от нас: 

 
- дата и час на осъществяване на достъпа, 

- продължителност на посещението, 

- вид на устройството, 

- използвана операционна система, 

- използвани функции, 

- количество изпратени данни, 

- вид на събитието, 

- IP адрес, 

- препращащ URL адрес, 

- име на домейна. 

 
Ние обработваме тези данни на базата на чл. 6(1)(е) на Общия 

регламент относно защитата на данните („ОРЗД“) за 

предоставяне на уебсайта, за защита на техническата му 
работа и с цел идентифициране и отстраняване на 

неизправности. По този начин се стремим да дадем 
възможност за използване на нашия уебсайт и да осигурим 

трайно неговата техническа функционалност. Когато 

осъществите достъп до нашия уебсайт, тези данни се 

обработват автоматично. Не можете да използвате нашия 

уебсайт, ако не предоставите тези данни. Ние не използваме 

тази информация, за да Ви идентифицираме. 

 

1.1.2 Обработване на данните с цел усъвършенстване на 
нашите онлайн продукти и услуги 

 
Автоматично събираните данни, споменати в точка 1.1.1, се 
обработват също и за усъвършенстване на ефективността на 

нашите услуги, осигуряване на тяхната наличност и 

оптимизиране на потребителското изживяване, както и за 

оценка на използването на нашия уебсайт от Ваша страна, 
изготвяне на отчети за активността на уебсайта за нас и 
предоставяне на други услуги във връзка с използването на 

уебсайта. 

Ние обработваме данните Ви в съответствие с чл. 6(1)(е) на 
ОРЗД въз основа на нашия легитимен интерес за ефективността 

и наличността на нашите продукти и за анализа на 

потребителското поведение на посетителите на нашия уебсайт. 

Не използваме тази информация, за да Ви идентифицираме. 

В рамките на описаната тук обработка на данни съхраняваме и 

бисквитки. За повече информация в тази връзка вижте точка 

1.1.3. 
 

1.1.3 Бисквитки 

 
Когато посещавате нашия уебсайт, така наречените „бисквитки“ 

и „подобни на бисквитки технологии“ – обикновено малки 

файлове – може да се съхраняват на Вашето устройство, за да 

можем да Ви предлагаме широка гама от функции, да 

направим използването на уебсайта по-удобно и да 

оптимизираме нашите продукти и услуги. Ако не искате да 

бъдат използвани бисквитки и/или подобни на бисквитки 

технологии, можете да забраните съхраняването им на Вашето 

устройство, като използвате съответните му настройки и/или 

тези на интернет браузъра, или да използвате други методи за 

възражение. Моля, обърнете внимание, че това може да 
ограничи удобството на използване и функционалността на 

нашите продукти и услуги. За подробна информация относно 

естеството, обхвата, целта, правното основание, както и 
възможностите за възражение по отношение на обработването 

на данни от бисквитки и подобни на бисквитки технологии, 

вижте нашата Политика за бисквитки за уебсайтове на Porsche 

Smart Mobility -, която можете да намерите на адрес: 

https://connect-store.porsche.com/bg/en/t/privacy. 
 

1.2 Разрешения за достъп до устройства 

 
За да използвате определени функции, може да е необходимо 

да предоставите достъп до местоположението си. 

 
Даването на разрешения е доброволно. Ако обаче искате да 

използвате въпросните функции, даването на разрешения е 

необходимо, тъй като в противен случай няма да можете да ги 

използвате. 

Разрешенията ще останат активни, освен ако не бъдат 
нулирани чрез деактивиране на съответната настройка във 

Вашето устройство и/или интернет браузър. 

 

1.3 Специални услуги и функции 

 
Когато използвате нашия уебсайт, може доброволно да 
предоставите лични данни или да се регистрирате за услуги 

или функции. Когато се регистрирате за описаните по-долу 

услуги и функции или когато ги използвате, ние ще 

обработваме лична информация, както е посочено по-долу. 

 
Предварителната регистрация и създаването на потребителски 

акаунт с идентификатор на Porsche са задължителни за 

използване на услугите и функциите на нашия уебсайт, 

посочени в точка 1.3.2. За използване на услугите и функциите 

на нашия уебсайт, посочени в точка 1.3.3, не е необходима 

предварителна регистрация. 

 

1.3.1 Процес на регистрация и създаване на потребителски 

акаунт с идентификатор на Porsche 
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За информация относно процеса на регистрация и създаването 

на Вашия потребителски акаунт с идентификатор на Porsche 

вижте точка 4.1 на Общата политика за поверителност на My 

Porsche и Porsche Connect Services/Porsche Digital Service 

Infrastructure. 
 

1.3.2 Използване на отделните функции с 

регистрация/влизане 

 
Функциите, които представляват част от продуктите и услугите 

ни на нашия уебсайт, както и личните данни, обработвани във 

всеки отделен случай, заедно с основните цели и правното 

основание за това, са посочени по-долу. 

 

1.3.2.1 Резервация и активиране на услуги, обработка на 
информация за плащане 

 
Информация за резервация на услуги през нашия уебсайт и 
свързаната с това обработка на информация за плащане 

можете да намерите в точка 5.1 на Общата политика за 

поверителност на My Porsche и Porsche Connect 

Services/Porsche Digital Service Infrastructure. 
 
Когато е необходимо, предоставяме допълнителна 
информация относно обработването на лични данни за нашите 
услуги с възможност за резервиране в допълнителните 
конкретни уведомления за поверителност за съответната 

услуга. 

 

1.3.2.2 Използване на услугите My Porsche и услугите 

Porsche Connect 

 
Информация за използването на услугите My Porsche и 

услугите Porsche Connect през нашия уебсайт можете да 

намерите в точка 5.2 на Общата политика за поверителност на 

My Porsche и Porsche Connect Services/Porsche Digital Service 

Infrastructure. 
 

1.3.2.3 Предоставяне на информация за обслужване и 
гаранция 

 
Предварителната регистрация и създаването на потребителски 

акаунт с идентификатор на Porsche са задължителни за 

използването на тази функция. 

 
За да бъде възможно предоставянето на информация за Вашия 

автомобил, за актуални гаранции и изтегляния от пазара в 

раздела My Porsche на нашия уебсайт, ние обработваме 

основни данни за оборудването и превозното средство, като 

например идентификационен номер на превозното средство, 

актуални гаранции, година на модела и изображение на 

модела, посочени в удостоверението за регистрация на 

превозно средство. 

 
В съответствие с чл. 6(1)(б) на ОРЗД правното основание за 
обработката на Вашите лични данни е изпълнението на 

съществуващия ни договор с Вас. 

 

1.3.2.4 Насрочване на час за сервиз 

 
Предварителната регистрация и създаването на потребителски 

акаунт с идентификатор на Porsche са задължителни за 

ползването на тази функция. 

 
За насрочване на часове с дилъри и сервизни фирми на 

Porsche през раздела My Porsche на нашия уебсайт можем по 
Ваше желание да предоставим данни за клиента и превозното 

средство на съответните избрани от Вас фирми. Ако ни дадете 

съгласието си като част от дадена заявка за обслужване, ние 

ще предадем Вашето име, адрес, телефонен номер, имейл 

адрес, идентификатор на Porsche, идентификационния номер 

на превозното средство, посочен в удостоверението за 

регистрация на превозно средство, модела на Вашия 

автомобил, избраните от Вас часове за сервиз, избраната от 
Вас услуга и допълнително съобщение във връзка с Вашата 

заявка, както и заявените от Вас начини за контакт с дилъра 

или сервизната фирма, които сте избрали за съответната 

заявка. 

 
Предаването на Вашите лични данни става веднъж във връзка 

със съответната заявка за обслужване; правното основание за 

предаването е чл. 6(1)(a) на ОРЗД, т.е. Вашето съгласие. Ние 
съхраняваме Вашата заявка за обслужване с оглед на 
изпълнението на съществуващия ни договор с Вас в 

съответствие с чл. 6(1)(б) на ОРЗД. 

 

1.3.3 Използване на отделните функции без 

регистрация/влизане 

 
Функциите на нашия уебсайт, както и личните данни, 

обработвани във всеки отделен случай, заедно с основните 

цели и правното основание за това, са посочени по-долу. 

 

1.3.3.1 Контакт чрез чат на живо 

 
Предварителната регистрация и създаването на потребителски 

акаунт с идентификатор на Porsche не са задължителни за 

използването на тази функция. 

 
В определени области на нашия уебсайт предлагаме чат на 
живо като метод за осъществяване на контакт и получаване на 

съвет. С помощта на чат на живо можете да комуникирате с 

някой от нашите консултанти чрез текстови съобщения. Когато 

отворите и използвате чат на живо, по технически причини в 

началото браузърът Ви автоматично предава следните данни, 

които се съхраняват от нас отделно от други данни, които 

може да ни предоставите при други обстоятелства: 

 
- дата и час на осъществяване на достъпа, 

- продължителност на посещението на нашия уебсайт, 

- вид интернет браузър включително версия, 

- използвана операционна система, 

- количество изпратени данни, 

- вид на събитието, 

- IP адрес. 

 
Правното основание за това обработване на данни е чл. 6(1)(е) 

на ОРЗД, като нашият легитимен интерес е защитата и 
поддържането на работата и сигурността на нашите продукти и 

услуги, както и отстраняването на неизправности. В този 

контекст данните се обработват от нас, без идентифициране на 

отделно лице, също и за аналитични цели. 

 
Ако след това ни разкриете допълнителни лични данни чрез 

чата на живо, това става на доброволна основа. Когато личните 

данни са необходими за решаване на проблема Ви, ние ще Ви 

информираме за това и ще Ви помолим за тях. Текстовете, 
въведени от Вас в екрана за въвеждане по време на чатове на 

живо, се съхраняват от наше име на сървъра на външен 

доставчик на услуги. Правното основание за това обработване 

на данни е чл. 6(1)(б) на ОРЗД. 

 

2. Вашите права като субект на данните 

 
Като лице, засегнато от обработката на данните, разполагате с 

определени права. По-конкретно, по всяко време може да 
възразите срещу използването на бисквитки или подобни на 

бисквитки технологии. За подробности в тази връзка 
прегледайте нашата Политика за бисквитки за уебсайтове на 
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Porsche Smart Mobility, която можете да намерите на адрес: 

https://connect-store.porsche.com/bg/en/t/privacy. 
 
По отношение на допълнителните права, с които разполагате, 

се позоваваме и на свързаните подробности, съдържащи се в 

точка 13 на нашата Обща политика за поверителност на My 

Porsche и Porsche Connect Services/Porsche Digital Service 

Infrastructure, която можете да намерите на адрес: 

https://connect-store.porsche.com/bg/en/t/privacy. 
 

3. Промени в настоящата политика за поверителност и 
версия 

 
Запазваме си правото да правим промени в тази Специфична 

политика за поверителност. Актуалната версия на Политиката 

на поверителност е винаги на разположение на адрес: 

https://connect-store.porsche.com/bg/en/t/privacy. 
 
Версия: 01.11.2019 г. 
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Porsche Smart Mobility 
 

Политика за бисквитки за уебсайтове 

 

 
Обхват 

 
Настоящата Политика за бисквитки за уебсайтове важи в 

допълнение към Общата политика за поверителност на My 

Porsche и Porsche Connect Services/Porsche Digital Service 

Infrastructure и Специфичните политики за поверителност и 

когато е приложимо, към допълнителните конкретни 
уведомления за поверителност на съответните услуги под 

формата на уебсайтове (по-нататък такива услуги се 

наричат „уебсайт“) и описва вида, обхвата, целта и 

правното основание, както и възможностите за 
възражение по отношение на обработването на данни от 

бисквитки и подобни на бисквитки технологии (по-нататък 

наричани общо „бисквитки“). Освен това Общата политика 

за поверителност на My Porsche и Porsche Connect 

Services/Porsche Digital Service Infrastructure и 
Специфичните политики за поверителност и когато е 

приложимо, допълнителните конкретни уведомления за 
поверителност на съответните услуги под формата на 
уебсайтове важат по отношение на всички други видове 

информация. Дата 01.11.2019 г. 

 

Какво представляват бисквитките? 

 
Ние използваме бисквитки, за да Ви предлагаме широк 

обхват от функции, да разпознаваме предпочитанията Ви, 

да направим използването на нашия уебсайт по-удобно и 

да можем да оптимизираме нашите продукти и услуги. 
Бисквитките обикновено представляват малки текстови 

файлове, които се съхраняват на Вашия компютър с 

помощта на интернет браузъра. 

 
Категории бисквитки 

 
Ние използваме бисквитки за различни цели и с различни 

функции. Разграничаваме ги според това дали 

използването им е технически необходимо (техническа 

необходимост), за колко дълго се съхраняват и използват 

(време на съхранение) и дали са поставени от нашия 

уебсайт или от трети страни, както и според това от кой 
доставчик е поставена дадената бисквитка или подобна на 

бисквитки технология (по-нататък наричани общо 

„доставчик на бисквитки“). 

 
Техническа необходимост 

 
Технически необходими бисквитки: Ние използваме 

определени бисквитки, защото те са за осигуряване на 

правилната работа на нашия уебсайт и неговите функции. 

Тези бисквитки се поставят автоматично, когато посетите 

уебсайта или извършите конкретна функция, освен ако 
настройките на Вашия браузър не забраняват употребата 

на бисквитки. 

 
Бисквитки, които не са технически необходими: за разлика 

от предходните, бисквитки, които не са технически 

необходими, се използват например за усъвършенстване 
на удобството и работата на нашия уебсайт или за 

съхраняване на зададените от Вас настройки. Ние 

използваме бисквитки, които не са технически 

необходими, за да получим информация за честотата на 

използване на определени области от нашия уебсайт, за 

да можем да правим целенасочени корекции в бъдеще, 

така че да отговорим на Вашите потребности. Ние не 

съхраняваме бисквитки, които не са технически 

необходими, докато не потвърдите с отмятане на 

съответното квадратче, че сте видели нашето уведомление 
за употреба на бисквитки и продължавате да използвате 

нашия уебсайт. 

 
Период на запазване 

 
Сесийни бисквитки: повечето бисквитки са необходими 
само за продължителността на текущото Ви посещение 

или престой („сесия“) в уебсайта и след това се изтриват 
или престават да бъдат валидни веднага щом напуснете 

нашия уебсайт или щом текущата Ви сесия изтече (т.нар. 

„сесийни бисквитки“). Сесийни бисквитки се използват 
например за поддържане на определена информация по 

време на сесията Ви, като регистрация за уебсайта или 

съдържанието на кошницата Ви за пазаруване. 

 
Постоянни бисквитки: само от време на време бисквитки 

се съхраняват за по-дълъг период, например с цел 
разпознаването Ви и с цел достъп до съхранените Ви 

настройки, когато на по-късна дата отново посетите 

уебсайта. Това Ви дава възможност за по-бърз и по-удобен 

достъп до нашите уебсайтове, без да се налага да 

избирате отново определени настройки, като например 

предпочитания от Вас език. Постоянните бисквитки се 
изтриват автоматично след предварително определен 
период от време от момента на посещението Ви на 

уебсайта или домейна, на който е била използвана 

бисквитката. 

 
Плаващи бисквитки: тези бисквитки се използват за 
комуникация между различни вътрешни сървъри на 

Porsche. Те се поставят в началото на взаимодействието с 

даден потребител и се изтриват отново, след като то 

приключи. Плаващите бисквитки получават уникален 

идентификационен номер по време на взаимодействието, 
но той не съдържа никаква идентифицираща информация 

за клиента или потребителя. 

 
Доставчици на бисквитки 

 
Бисквитки на доставчика: Когато посещавате нашия 

уебсайт, бисквитките обикновено се поставят във Вашия 

браузър от операторите, които използваме за нашия 

уебсайт. 

 
Бисквитки на трети страни: От друга страна, така 

наречените „бисквитки на трети страни“ се поставят и 

използват от други лица или уеб страници, например от 

доставчици на инструменти за уеб анализ. Повече 
информация за уеб анализ и измерване на аудиторията 

може да се намери по-нататък в настоящата Политика за 

бисквитки. Трети страни също може да използват 
бисквитки за показване на реклами или за интегриране на 

съдържание от сайтове на социални мрежи, например 

чрез социални приставки. 

 
Използване на бисквитки за уеб анализ и измерване на 
аудиторията 

 
Ние използваме следните услуги с цел уеб анализ и 

измерване на аудиторията: 
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Използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ, 

предоставяна от Google Ireland Limited, Google Building 

Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland 
(„Google“). Google Analytics използва бисквитки на трети 
страни за идентифициране на честотата на използване на 

определени области от нашия уебсайт и предпочитанията. 

Информацията, генерирана от бисквитката за използването 

на уебсайта от Ваша страна (включително Вашия съкратен 

IP адрес), ще се предава и съхранява на сървър на Google 

в Съединените щати. Google ще използва тази 
информация от наше име с цел оценка на използването на 

уебсайта от Ваша страна, изготвяне на отчети за 
активността на уебсайта за нас и предоставяне на други 

услуги във връзка с използването на уебсайта и интернет. 

 
Правното основание за използването на услуги за уеб 

анализ и измерване на аудиторията, като например Google 

Analytics, е чл. 6(1)(е) на Общия регламент относно 

защитата на данните („ОРЗД“); нашият легитимен интерес 

произтича от изложените по-горе цели, по-конкретно 

анализ, оптимизация и ефективна работа на нашия 

уебсайт. 

 
Изтриване и възражение срещу използването на 
бисквитки 

 
Не е задължително да приемете бисквитките, когато 

използвате нашия уебсайт; ако не искате на Вашето 

устройство да се съхраняват бисквитки, можете да 
деактивирате съответната опция в системните настройки 

на браузъра. Също така по всяко време можете да 

изтриете от устройството си по-рано съхранени бисквитки. 

Ако обаче не приемете бисквитките, това може да доведе 

до ограничения при използването на нашия сайт. 

 
Освен това, ако не искате уебсайт анализ, можете да 

деактивирате използването на бисквитки на Google 

Analytics с помощта на добавка за браузъра. Тя може да се 

изтегли оттук: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
 
В този случай на Вашето устройство се съхранява 

информация за отказ, която се използва за 

идентифициране на деактивирането на Google Analytics от 

Ваша страна. Моля, обърнете внимание, че тази 

информация за отказ ще деактивира Google Analytics само 

на устройството и браузъра, на които е била инсталирана 

съответната добавка. 

 
Също така може да Ви се наложи да я инсталирате отново, 

ако изтриете бисквитките от устройството си. Като 

алтернатива на добавката за браузъра, например на 

мобилни устройства, можете да предотвратите събирането 

на данни от страна на Google Analytics и като щракнете 

върху следната връзка: 

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/. Това поставя 

бисквитка за отказ, която забранява бъдещото събиране на 

Ваши данни. Бисквитката за отказ е валидна само за 

браузъра, използван при поставянето ѝ, и само за нашия 

уебсайт и се съхранява на Вашето устройство. Ако изтриете 

бисквитките във Вашия браузър, ще трябва отново да 

поставите бисквитката за отказ. 

 
Също така можете да активирате функцията „Do Not Track“ 

(Не проследявай) на Вашето устройство. Когато тази 

функция е активирана, устройството Ви информира 

съответната услуга, че не искате да Ви проследяват. 

 
По-конкретно, следните бисквитки може да се съхраняват 

при влизане в нашия уебсайт: 
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Списък на бисквитките 

 
My Porsche и Porsche Connect Store /уебсайт на My Porsche и Porsche Connect Store 

 
Име на бисквитката Техническа 

необходимост 
Период на 
запазване 

Доставчик на 
бисквитката 

Цел и интерес Правно 
основание 

CIAM.s Да 
Плаваща 
бисквитка 

Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Тази бисквитка е необходима, за да се 
провери дали браузърът на потребителя 

поддържа бисквитки. 

Чл. 6(1)(е) 
на ОРЗД 

CIAM.m Да 
Сесийни 
бисквитки 

Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Тази бисквитка е необходима за 

идентификация на потребителя. 
Чл. 6(1)(е) 
на ОРЗД 

CIAM.h Да 
Сесийни 
бисквитки 

Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Тази бисквитка е необходима за 
съхраняване на потребителската сесия и 

влизането в My Porsche. 

Чл. 6(1)(е) 
на ОРЗД 

CIAM.status Да 
Сесийни 
бисквитки 

Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Тази бисквитка е необходима за 
наблюдение на състоянието на 

потребителската сесия в My Porsche. 

Чл. 6(1)(е) 
на ОРЗД 

pcc.cookieAcceptance Да 

Постоянна 
бисквитка 

(период на 

запазване:  

1 година) 

Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Тази бисквитка съхранява на браузъра 
решението на потребителя относно това 
дали на неговия браузър може да се 

поставят бисквитки. 

Чл. 6(1)(е) 
на ОРЗД 

nonce.* Да 
Плаваща 
бисквитка 

Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Тази бисквитка временно съхранява на 
сървъра решението на потребителя 
относно това дали на неговия браузър 

може да се поставят бисквитки. 

Чл. 6(1)(е) 
на ОРЗД 

PF Да 
Сесийна 
бисквитка 

Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Тази бисквитка е необходима за 
вътрешно удостоверяване на 
потребителя между различни сървъри 

на Porsche. 

Чл. 6(1)(е) 
на ОРЗД 

CIAM.pcc Да 
Сесийна 
бисквитка 

Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Тази бисквитка е необходима за 
съхраняване на потребителската сесия и 

влизането в My Porsche. 

Чл. 6(1)(е) 
на ОРЗД 

f5_cspm Да 
Сесийна 
бисквитка 

Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Тази бисквитка е необходима за 
насочване на потребителя през 
балансьора на натоварването към 

прокси сървър.  

Чл. 6(1)(е) 
на ОРЗД 

_utma Не 

Постоянна 
бисквитка 

(период на 

запазване: 2 

години) 

Google 

Тази бисквитка съхранява броя 
посещения от страна на даден 

потребител за Google Analytics. 

Чл. 6(1)(е) 
на ОРЗД 

_utmt Не 
Сесийна 
бисквитка 

Google 

Тази бисквитка съхранява вида заявка от 

страна на потребителя за Google 

Analytics. Тя прави разграничение между 

събития, транзакции и предмети. 

Чл. 6(1)(е) 
на ОРЗД 

_utmb Не 
Сесийна 
бисквитка 

Google 

Тази бисквитка съхранява 
продължителността на дадена 

потребителска сесия за Google Analytics. 

Чл. 6(1)(е) 
на ОРЗД 

_utmz Не 
Сесийна 
бисквитка 

Google 

Тази бисквитка съхранява препращащата 

страница, от която потребителят стига 

до My Porsche, за Google Analytics. 

Чл. 6(1)(е) 
на ОРЗД 

_utmv Не 
Сесийна 
бисквитка 

Google 

Тази бисквитка обединява съхранени 

данни за Google Analytics, така че да 

могат да бъдат представени от Porsche 

AG в отделни, анонимизирани отчети. 

Чл. 6(1)(е) 
на ОРЗД 

NREUM Не 

Сесийна 

бисквитка, която 

се изтрива, 
когато браузърът 

се затвори. 

New Relic Inc. 

Тази бисквитка се създава само в 

браузъри, които не поддържат 

Navigation Timing API. Ако даден браузър 

поддържа Navigation Timing API, може 
да се използва интерфейс за директен 
достъп за определяне на началния 

момент на навигацията. 

Чл. 6(1)(е) 
на ОРЗД 

NRAGENT Не 

Сесийна 

бисквитка, която 

се изтрива, 
когато браузърът 

се затвори. 

New Relic Inc. 

Тази бисквитка се използва за 
комуникация между показателите за 

крайния потребител на колектора New 

Relic и агентите, изпълняващи се в 

свързаното уеб приложение. Маркер 
идентифицира и корелира следите от 
транзакции в слоевете на приложенията 

със съответните пътища на браузъра. 

Чл. 6(1)(е) 
на ОРЗД 
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JSESSIONID Не 

Сесийна 

бисквитка, която 

се изтрива, 
когато браузърът 

се затвори. 

New Relic Inc. 

Тази бисквитка се използва за 
съхраняване на идентификатора на 

сесия, така че New Relic да може да 
наблюдава броя на сесиите за дадено 

приложение. Стойността на бисквитката 

се генерира от Jetty. 

Чл. 6(1)(е) 
на ОРЗД 

pcc-pers Да 
Сесийна 
бисквитка 

Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Тази бисквитка се използва за 
съхраняване на идентификатора на 

сесия, така че Porsche Connect Store да 

може да обработи сесията Ви. 
Стойността на бисквитката се генерира 

от балансьора на натоварването. 

Чл. 6(1)(е) 
на ОРЗД 

yCluster Не 
Сесийна 
бисквитка 

Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Тази бисквитка се използва за 
съхраняване на идентификатора на 

сесия, така че Porsche Connect Store да 

може да обработи сесията Ви. 
Стойността на бисквитката се генерира 

от приложението. 

Чл. 6(1)(е) 
на ОРЗД 
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Porsche Smart Mobility GmbH 

 

General Privacy Policy 

 

My Porsche and Porsche Connect Services / Porsche Digital Service Infrastructure 

 

 
We, Porsche Smart Mobility GmbH (hereinafter “we” or “PSM 
GmbH”), are delighted at your use of My Porsche, our Porsche 
Connect services and other digital offerings from us (hereinafter 
individually or collectively also “Services” and collectively “Porsche 
Digital Service Infrastructure”) and at your interest in our company 
and our products. Your privacy is important to us. We take 
protecting your personal data and handling this data confidentially 
very seriously. Processing of your personal data takes place 
exclusively within the scope of the statutory provisions of data 
protection and privacy law, particularly the EU General Data 
Protection Regulation (hereinafter “GDPR”). This Privacy Policy 
provides you with information on the processing of your personal 
data and your rights as a data subject within the scope of your 
use of our Services. For information on the individual Services, 
please see the Specific Privacy Policy and, where applicable, the 
further specific privacy notices pertaining to the relevant Service. 
 
Where we link to this Privacy Policy from external social media 
sites, the terms and conditions that follow apply only to the extent 
that the data processing operations within the scope of such 
social media sites do in fact lie within our sphere of responsibility 
and no information that is more specific – and thus takes 
precedence – regarding data protection and privacy is provided 
within the scope of such social media sites. 
 

1. Controller and data protection officer; contact 

 
Unless expressly stated otherwise in this General Privacy Policy, a 
Specific Privacy Policy based on it or, where applicable, the 
further specific privacy notices pertaining to the specific Service, 
the controller responsible for data processing within the meaning 
of the laws on data protection and privacy is: 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Germany 
Email: smartmobility@de.porsche.com 
 
Should you have questions or suggestions regarding data 
protection or privacy, please feel free to contact us. 
 
You can reach our data protection officer as follows: 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Data Protection Officer 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Germany 
Contact: dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com 

 

 

2. Subject-matter of data protection 

 
The subject-matter of data protection is the protection of personal 
data. This means all information concerning an identified or 

identifiable natural person (known as the “data subject”). This 
includes information such as name, postal address, email address 
or phone number, as well as information that necessarily arises 
during the use of our Porsche Digital Service Infrastructure. 

 

3. Nature, scope, purposes and legal bases of data 

processing in the case of the Porsche Digital Service 

Infrastructure 

 
This General Privacy Policy provides you with an overview of the 
nature, scope, purposes and legal bases of the data processing 
within the scope of the registration, creation and use of your 
Porsche ID user account as well as the booking and use of our 
Services on the basis of your Porsche ID user account. You will 
also find in the text that follows information on data protection and 
privacy, such as on the recipients of personal data, data 
processing in third countries and your rights as a data subject, 
which applies in general within the scope of the use of the 
Porsche Digital Service Infrastructure. For more detailed 
information on the processing of personal data in relation to the 
use of individual Services, the relevant legal bases and specific 
rights of data subjects with regard to the relevant Service, please 
also see the relevant Specific Privacy Policy and, where 
applicable, the further specific privacy notices pertaining to the 
relevant Service. 

 

4. Porsche ID user account 

 
To use the Porsche Digital Service Infrastructure and the Services 
offered within it in full, it is necessary to register and create a 
Porsche ID user account in My Porsche. After completing the 
registration process and creating your Porsche ID user account 
you will also receive your Porsche ID (username for the Porsche 
ID user account). During registration and when creating and using 
your Porsche ID user account personal data is processed and 
may be transferred to third parties as depicted hereinafter in 
order to fulfil our contractual obligations in this context. Except 
where indicated otherwise, we carry out all processing operations 
described in this section in order to perform the contract existing 
between you and us on the basis of Article 6(1)(b) GDPR. 

 

4.1 The registration process and creating your Porsche ID 

user account 

 
You can choose one of two ways to register and create your 
Porsche ID user account: 

 

 

4.1.1 Invitation by an authorised dealer 

 
If you wish, your authorised dealer will enter the personal data you 
have provided for you via the dealer’s access to our systems. You 
will then receive a link by email, for example, that you will have to 
use to confirm your registration and the creation of your Porsche 
ID user account. Please note that the authorised dealers are 
independent companies and we have no influence over them. A 
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second factor will be used for additional verification, for example a 
code sent via text message that you then enter as part of the 
process of registering and creating your Porsche ID user account. 

 

4.1.2 Self-registration 

 
If you have not registered and created your Porsche ID user 
account via an authorised dealer, you can register and create your 
Porsche ID user account yourself and enter your personal data 
independently. In selected countries you can also add a vehicle 
and use further digital Services for which vehicle ownership is 
required. To do so you will also have to upload a copy of an 
identification document and proof of ownership and, if you are not 
the owner of the vehicle, authorisation from the vehicle owner 
after entering your vehicle identification number. These 
documents will be reviewed based on our verification criteria. As 
proof of successful verification we also store the names, dates of 
birth, places of birth, addresses and validity dates for the 
documents as shown in the relevant identification documents and 
the vehicle identification numbers, owner names and addresses 
shown in the proof of ownership. Once verification is complete the 
copies of the documents are deleted. If you add a vehicle and a 
specific vehicle is assigned to you under your Porsche ID user 
account as a result, there is what is known as a vehicle link 
(hereinafter “Vehicle Link”). After a successful review, you will 
receive a link by email, for example, that you will have to use to 
confirm your registration and the creation of your Porsche ID user 
account. A second factor will be used for additional verification, 
for example a code sent via text message that you then enter as 
part of the process of registering and creating your Porsche ID 
user account. 
 
Self-registration requires that you upload pictures from your 
device. This means you will be asked for authorisation to access 
your device’s camera or photo library. Granting authorisation is 
voluntary. However, if you wish to use the self-registration feature, 
granting the relevant authorisation is required, as you will be 
unable to use self-registration otherwise. The authorisation 
remains active until you reset it in your device and/or internet 
browser by deactivating the relevant setting. 
 

(a) Required information when registering and creating 

your Porsche ID user account 
 
When registering and creating your Porsche ID user account you 
are required (in the case of self-registration) to enter your email 
address, a password, your name and any suffixes, contact and 
address information, mobile phone number, email address and, 
where applicable, the language in which you wish to communicate 
with us, or (in the case of registration and creation of your 
Porsche ID user account via an authorised dealer) to confirm this 
personal data during the process of registering and creating your 
Porsche ID user account. This personal data is required in order 
to set up and manage your Porsche ID user account for you so 
that you can use the full range of our Services offered within the 
scope of the Porsche Digital Service Infrastructure. In selected 
countries, you can also use our offerings as a prospective 
customer. In this case all you are required to provide is your name 
and email address and a password. We also need this and, where 
applicable, further personal data not least in order to be able to 
respond to requests, questions and criticism. In addition we store 
the time of your most recent log-in. During registration and 
creation of your Porsche ID user account we perform a plausibility 
check of your name and address information. 
 

(b) Voluntary information when registering and creating 

your Porsche ID user account 
 
When registering and creating your Porsche ID user account you 
also have the option to voluntarily enter further information, such 
as additional name information (academic titles, etc.), company 
contact information, date of birth, other phone numbers, credit 
card information (which is stored exclusively with the payment 
service provider) and your vehicle registration number and a 

personal vehicle name. In addition you can provide information on 
your interests and preferences and your desired contact channels. 
Please note that this information is not required in order to 
register and create your Porsche ID user account, and it is 
entirely up to you whether you wish to communicate this personal 
data to us. 

 

4.2 Porsche Digital Service Infrastructure: Data processing 

after registration and creation of your Porsche ID user 

account 

 
If you have registered and created your Porsche ID user account 
we will share fundamental information regarding your Porsche ID 
user account and your vehicles with Porsche dealers that provide 
service in order to be able to provide you with service via our 
dealer organisation as well, as needed. This is done in order to 
perform the contract with you on the basis of Article 6(1)(b) GDPR. 
To this end, we will transfer not only your vehicle identification 
number, but also your username (Porsche ID), the technical 
and/or sales-related availability of Services and product offerings 
for your Porsche ID user account or vehicle and relevant events 
within the scope of the creation, modification or deletion of your 
Porsche ID user account, links to vehicles, the selection of dealers 
or the activation or deactivation of Services. 
 
If you have selected an authorised dealer and granted your 
consent, the personal data stored in your Porsche ID user 
account, particularly contact information, customer service, 
contract and Service information and information on your 
interests, vehicles and Services used, will also be shared with the 
authorised dealer and synchronised with any personal data 
concerning you that may be stored by the authorised dealer. If 
you no longer wish this sharing of data to take place in the future, 
you can adjust the user settings for your Porsche ID user account 
accordingly. The aforementioned personal data will no longer be 
shared with the authorised dealer from then on. The legal basis 
for the processing of your personal data in this context is your 
consent pursuant to Article 6(1)(a) GDPR. 

 

4.3 Deleting your Porsche ID user account 

 
If you delete your Porsche ID user account, the personal data 
stored in your Porsche ID user account will also be erased upon 
termination of the contractual relationship, but not before the end 
of the term of your existing Service licences. To the extent that 
personal data must be stored for legal reasons, this data will be 
blocked (this is known as “restriction of processing”). The 
personal data is then no longer available for further use, 
particularly for the use of Services. The Services may no longer 
function in full or at all as a result. You will then no longer be able 
to use the Porsche Digital Service Infrastructure in full either. If 
further controllers within the Porsche group of companies and its 
sales organisation process personal data on their own 
responsibility, the processing of this personal data will not be 
affected by this. To the extent that personal data has been shared 
with a dealer of your choice based on your consent pursuant to 
Article 6(1)(a) GDPR, we will notify the dealer of the deletion of 
your Porsche ID user account. 

 

5. Central Services 

 

5.1 Booking and activation of Services; handling of 

payment information 

 
You can book individual or multiple My Porsche Services and 
Porsche Connect Services and activate Service licences. When 
selecting the relevant Service or Service package you can also 
view the relevant information included in the offer details on the 
processing of personal data within the scope of the Services in 
question. To perform and fulfil a booking and the contractual 
relationship associated with it we process not only the relevant 
booking information, but also your personal data that has been 
collected during the process of registering and creating your 
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Porsche ID user account. You can change your billing address 
before the booking process is concluded. In this case we will use 
this address information that you provide for purposes of billing 
and settling the account. 
 
We contract with a payment service provider to handle payments 
for paid Services within the scope of My Porsche, Porsche 
Connect and Porsche Drive. To this end, we process your credit 
card information as well as the relevant payment information and 
your IP address. For example, during the process of booking paid 
Services we transfer the invoiced amount, your IP address and a 
unique transaction key that can be used to allocate your payment 
for the purposes of handling payment. The management of your 
credit card information and the handling of payment are carried 
out via systems of the payment service provider on behalf of PSM 
GmbH. When you enter your credit card information this takes 
place directly via an entry field of the payment service provider, 
which encrypts this information independently on your device. The 
encrypted information is subsequently transferred by us to the 
payment service provider, where it is stored and used for your 
payment. The legal basis for this processing is the performance 
of a contract pursuant to Article 6(1)(b) GDPR. 
 
Exclusively for the purpose of accounts receivable management 
(including compliance checks, to the extent required by law) and 
to perform credit checks, the payment service provider used 
processes your customer and contact information (name, 
address, email address, Porsche Connect customer number; if 
applicable, company name and affiliated companies) and the 
vehicle identification number shown in the proof of ownership on 
our behalf. The legal basis for the processing of the personal data 
mentioned for the purposes stated above is, pursuant to Article 
6(1)(c) GDPR, compliance with a legal obligation to which we are 
subject or, pursuant to Article 6(1)(f) GDPR, our legitimate interest 
in complying with legal requirements. 
 
After the booking is complete, you can activate the Services. This 
will store your use authorisation in the system and cause the list 
of available Services to be updated accordingly. 
 
To use certain Services (such as charging station offers), a 
personalised card containing RFID chips (Porsche ID Card, 
Porsche Charging Card) is sent out by mail in numerous countries 
where the Services are offered when a product is purchased. An 
identification number is stored on this card; this number can be 
used to associate the card with your Porsche ID user account. No 
personal data other than the identification number, particularly not 
your name or address, is stored digitally on the card itself. If the 
card is lost, you can block it within your Porsche ID user account. 
 
Once delivered, the Porsche ID Card can be used directly in 
dealings with supported infrastructure (such as public charging 
stations). 
 
Unless otherwise indicated, we carry out the processing 
operations described in this section in order to perform our 
contract with you on the basis of Article 6(1)(b) GDPR. 

 

5.2 Use of the My Porsche Services and Porsche Connect 

Services 

 
You can use the My Porsche Services and Porsche Connect 
Services that have been booked, depending on the Service, in 
your vehicle (to the extent available for your vehicle) via mobile 
radio connection or via further devices in My Porsche or your 
Porsche Connect app and, where applicable, also from multiple or 
all access points. To this end, your vehicle or the relevant device 
will connect to the Porsche Digital Service Infrastructure. 
 
When you use the Services booked via My Porsche or the Porsche 
Connect Store in your vehicle or on other devices, we process 
personal data concerning you for the purposes of enabling the use 
of the Services, for support purposes and for further, specifically 
defined purposes. Unless otherwise indicated, we process your 

personal data only within the scope necessary to enable the use 
of the relevant My Porsche Service or Porsche Connect Service. 
 
When you use the individual My Porsche Services or Porsche 
Connect Services the following categories of personal data may 
be processed, for example, depending on how the specific 
Service works: 
 

a) identification information, such as the vehicle 
identification number, your Porsche ID and the device 
and system IDs for your devices and mobile radio 
modules, which is needed to identify you personally, 
your device or your vehicle in order to establish 
connections, use Services or access content; 

b) authorisation information, including that the vehicle or 
the relevant device has been activated for the relevant 
Porsche Connect Service, which can be linked to your 
personal data that you entered during the process of 
registering and creating your Porsche ID user account; 

c) login information that is needed if you wish to use 
services from other providers that require a login in 
your vehicle or on other devices; 

d) communication information that is required in order to 
establish a connection between your vehicle and/or 
other devices and our servers or the servers of third-
party providers of content for Porsche Connect 
Services; 

e) location and movement information, such as GPS or 
speed data, that is needed in order to use location-
based content; 

f) language information that enables voice control and 
voice entries in certain Porsche Connect Services. 
Voice data is transferred to us from the vehicle or a 
device as recordings for the purpose of conversion to 
text. The text that is then generated by a service 
provider is transferred back to the vehicle and the 
recording is then deleted at our end; 

g) contact information that is used in communication 
services, for example to send email or text messages; 

h) billing data, such as individual connection records 
regarding charging processes. We may combine this 
information with your address and payment information 
for individual billing purposes; 

i) further content that must be shared with us or with 
service providers in order to be able to provide a 
Service for you. 

 
For detailed information on which personal data is processed 
within the scope of which Service, please see the relevant Service 
descriptions at https://connect-store.porsche.com/bg/en 
 
Unless otherwise mentioned here, in one of the Specific Privacy 
Policies or, where applicable, in the further specific privacy 
notices pertaining to the relevant Service, we process your 
personal data in each case on the basis of Article 6(1)(b) GDPR in 
order to provide you with the Services in this context and perform 
the contract associated therewith. 

 

5.3 Use of services of a third-party provider 

 
If you use services provided by a third-party provider with which 
you have a contractual relationship of your own, content of these 
services may be displayed in your vehicle or on your device and 
information may be shared between your vehicle or device and the 
service provider in question. 
 
We have no influence over the processing of data by this third-
party provider or the location of the data processing. Therefore 
please see the relevant third-party provider’s separate privacy 
notices for information on the nature, scope and purpose of the 
processing of personal data with regard to the relevant service. 
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We transfer the necessary personal data to the relevant third-party 
provider on the basis of Article 6(1)(b) GDPR to perform the 
contract existing between you and us. 

 

6. Safeguarding legitimate interests 

 
To the extent that we process your personal data to safeguard 
our legitimate interests, this takes place in addition to the data 
processing operations and purposes described in this General 
Privacy Policy, the Specific Privacy Policies or, where applicable, 
the further specific privacy notices pertaining to the relevant 
Service within the scope of the specific Service particularly 
against the background of the following interests: 
 

10. further development of products, services and 
customer service offerings as well as other measures 
to manage business transactions and processes; 

11. improvement of product quality, elimination of errors 
and disruptions, including by means of analysis of 
vehicle data and customer feedback; 

12. processing of data in a central prospective customer 
and customer care platform as well as upstream and 
downstream systems for customer loyalty and sales 
purposes to provide individual care to customers and 
prospective customers; 

13. handling of warranty and service cases, processing of 
inquiries and other requests submitted by prospective 
customers and customers outside of contracts; 

14. analysis of demand and customer segmentation, e.g. 
calculation and evaluation of affinities, preferences and 
customer potential; 

15. risk management and coordination of recall campaigns; 
16. credit checks, by means of sharing data with credit 

bureaus (e.g. SCHUFA); 
17. ensuring legal compliance, preventing and protecting 

against legal violations (especially criminal acts), 
assertion of and defending against legal claims; 

18. ensuring the availability, operation and security of 
technical systems and technical data management. 

 
The relevant data processing takes place on the basis of Article 
6(1)(f) GDPR in this regard. 

  

7. Consent 

 
Should you grant us consent to certain data processing 
operations, this consent is always associated with a specific 
purpose; the purposes arise in each case from the content of the 
specific declaration of consent. In this case, the processing of 
data takes place on the basis of Article 6(1)(a) GDPR. If you do not 
consent, we are not able to comply with your request that is 
covered by the consent. You can withdraw consent, once granted, 
at any time without this affecting the lawfulness of processing that 
has taken place based on consent before its withdrawal. 
 
On the basis of any consent that may have been granted by you, 
the companies listed in the declaration of consent may use the 
data for specific purposes, e.g. to provide individual care for 
customers and prospective customers, and may contact you via 
your desired communication channels. 
 
If we use your data to provide individual care for customers and 
prospective customers within this scope, this takes place in order 
to provide you with an exciting brand and customer care 
experience with Porsche and to make our communications and 
interactions with you as personal and relevant as possible. Which 
of your data is specifically used to provide individual care for 
customers and prospective customers depends in particular on 
which data has been collected on the basis of inquiries, orders 
and advising (e.g. when purchasing Porsche products) and which 
data (e.g. your personal interests) you have provided at the 
relevant contact points (e.g. via this website or at the Porsche 
Zentrum). 
 

In these cases, the specific scope and intended purpose of the 
consent granted by you arise from the wording of the declaration 
of consent at the point of contact. 

 

8. Recipients of personal data 

 
Internal recipients: Within PSM GmbH access is restricted to those 
persons who require it for the specific purposes mentioned. 
 
External recipients: We do not disclose your personal data to 
external recipients outside PSM GmbH except where necessary in 
order to provide and carry out the relevant Service, where there is 
another legal authorisation or where we have your consent to do 
so. 
 
External recipients may be the following: 
 
a) Processors: 
 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG or its affiliates or external service 
providers with which we contract for the provision of services, for 
example in the areas of technical infrastructure and 
service/maintenance for the offerings of PSM GmbH or the 
provision of content. We select these processors carefully and 
subject them to regular reviews to ensure that your privacy is 
safeguarded. The service providers are not permitted to use the 
personal data other than for the purposes specified by us and 
according to our instructions. 
 
b) Public bodies: 
 
Government agencies and state institutions, such as tax 
authorities, public prosecutors’ offices or courts, to which we 
transfer (and/or are required to transfer) personal data for 
mandatory legal reasons or to safeguard legitimate interests. In 
these cases the transfer takes place on the basis of point(s) (c) 
and/or (f) of Article 6(1) GDPR. 
 
c) Private bodies 
 
Porsche dealers and service businesses, cooperation partners, 
service providers or persons to which or whom personal data is 
transferred on the basis of consent, to perform a contract with 
you or to safeguard legitimate interests, such as Porsche centres 
and Porsche service centres, financing banks, providers of further 
services or transportation service providers. In these cases the 
transfer takes place on the basis of point(s) (a), (b) and/or (f) of 
Article 6(1) GDPR. 

 

9. Data processing in third countries 

 
If data is transferred to bodies whose registered office or location 
of data processing is not located in a Member State of the 
European Union or another state that is a signatory to the 
Agreement on the European Economic Area, we ensure before 
forwarding the data that, apart from in exceptional cases 
permitted by law, there is either an adequate level of data 
protection at the recipient’s end (e.g. through an adequacy 
decision by the European Commission, appropriate safeguards 
such as self-certification by the recipient under the EU-US Privacy 
Shield or an agreement on “EU standard contractual clauses” with 
the recipient) or that you grant your consent to the transfer of the 
data. 
 
You can obtain an overview of the recipients in third countries and 
a copy of the specific provisions that have been agreed in order 
to ensure an adequate level of data protection from us. To do so, 
please use the information contained in section 1 of this General 
Privacy Policy. 

 

10. Collection of data by third parties 
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We do not only process personal data that we receive from you 
directly. We also receive some personal data from third parties to 
the extent that we have a legal basis for this. 
 
For details regarding collection of data by third parties, please 
see the Specific Privacy Policies and, where applicable, the further 
specific privacy notices pertaining to the relevant Service. 

 

11. Automated decision-making and profiling 

 
We do not use any automated decision-making pursuant to Article 
22 GDPR to prepare for, establish and/or carry out business 
relationships. To the extent that profiling is performed, this takes 
place only for the purposes mentioned within the scope of the 
General Privacy Policy, the Specific Privacy Policies and, where 
applicable, the further specific privacy notices pertaining to the 
relevant Service and on the basis of the legal bases mentioned. 

 

12. Duration of storage; erasure 

 
Except where information on the specific duration of the storage 
and/or erasure of personal data is provided in the description of 
the specific Services, the following applies: 
 
We store your personal data only as long as is necessary to fulfil 
the intended purposes or – in the case of consent – unless and 
until you withdraw consent. In the event of an objection to 
processing, we erase your personal data unless the continued 
processing thereof is permitted pursuant to the relevant statutory 
provisions. We also erase your personal data if we are obligated 
to do so for other statutory reasons. 
 
Applying these general principles, we generally erase your 
personal data without delay 
  

- after the legal basis ceases to apply, provided that 
there is no other legal basis (e.g. storage periods 
mandated by commercial and tax law) that applies. If 
the latter is the case, we erase the personal data after 
the other legal basis ceases to apply. 

- if it is no longer needed for our purposes of preparing 
for and performing a contract or pursuing legitimate 
interests and there is no other legal basis (e.g. storage 
periods mandated by commercial and tax law) that 
applies. If the latter is the case, we erase the personal 
data after the other legal basis ceases to apply. 

- if the purpose for which we have collected it ceases to 
apply and there is no other legal basis (e.g. storage 
periods mandated by commercial and tax law) that 
applies. If the latter is the case, we erase the personal 
data after the other legal basis ceases to apply. 

 

13. Rights of data subjects 

 
As the data subject affected by data processing, you have 
numerous rights at your disposal. Specifically: 
 

Right of access: You have the right to obtain information 
regarding the personal data concerning you that is stored by us. 
 

Right of rectification and erasure: You can request that we 
rectify incorrect data and – provided that the statutory 
prerequisites are met – erase your data. 
 

Restriction of processing: You can request – provided that the 
statutory prerequisites are met – that we restrict the processing 
of your data. 

 

Data portability: Should you have provided data to us on the 
basis of a contract or consent, you can, if the statutory 
prerequisites are met, request that you receive the data provided 
by you in a structured, commonly used and machine-readable 
format or that we transfer it to another controller. 
 

Objection to data processing in the case of “legitimate 

interest” as the legal basis: You have the right to object, on 

grounds relating to your particular situation, at any time to 

the processing of data by us to the extent that this 

processing has “legitimate interest” as its legal basis. If you 

exercise your right to object, we will discontinue the 

processing of your data unless we can demonstrate – in 

accordance with the statutory specifications – compelling 

legitimate grounds for continued processing which override 

your rights. 

 

Withdrawal of consent: To the extent that you have granted 

us consent to the processing of your data, you can 

withdraw it at any time with effect for the future. This does 

not affect the lawfulness of the processing of your data 

prior to the withdrawal of consent. 
 

Right to lodge a complaint with the supervisory authority: 
You can also lodge a complaint with the competent supervisory 
authority if you believe that the processing of your data violates 
applicable law. To this end, you can contact the data protection 
supervisory authority with jurisdiction over your place of residence 
or your country or the data protection supervisory authority with 
jurisdiction over us. 
 

Contacting us: You can also contact us free of charge if you 
have any questions regarding the processing of your personal 
data, your rights as a data subject and/or any consent that may 
have been granted. To exercise any of your rights as outlined 
above, please contact us by email, to 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com, or by post, 
using the address mentioned in section 1 above. When contacting 
us, please ensure that it is possible for us to identify you clearly. 

 

14. Data security 

 
We utilise all the necessary technical and organisational measures 
in keeping with the state of the art in order to ensure a level of 
security appropriate to the risk, in accordance with the applicable 
statutory requirements. 

 

15. Third-party offerings 

 
Services of other providers linked to by our Services have been 
and are designed and provided by third parties. We have no 
influence over the design, content and/or functioning of these 
services. We expressly distance ourselves from all content of all 
services linked to. Please note that these services, such as third-
party websites, may install cookies on your device or collect 
personal data. We have no influence over this. In this regard, 
please obtain information directly from the providers of these 
services linked to as necessary. 

 

16. Version 

 
The most current version of this Privacy Policy applies. 
 
Last updated: 1 November 2019 
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Specific Privacy Policy 

 

My Porsche and Porsche Connect Store / My Porsche 

and Porsche Connect Store website 
 

 
In the My Porsche or Porsche Connect store on our My 
Porsche and Porsche Connect Store website (hereinafter also 
referred to as the "site"), you can book My Porsche services, 
Porsche Connect services, Porsche Drive services and 
Function on Demand (FoD) and activate the relevant licences. 
This requires you to be registered with My Porsche and to 
have a Porsche ID user account. Depending on the service, 
you can use and manage the above services through our 
website, various Porsche apps, and, if available for your 
vehicle, in your car via a wireless network connection. 
 

1. Special notes on the use of our website 

 

1.1 Provision of our website 

 
Parts of our website can be used without registration. Even if 
you use the website without registering, your personal data 
may be processed. 
 

1.1.4 Automated data collection 

 
When you access our website through your device the 
following data will be processed by us: 
 

- Date and time of access, 
- Duration of the visit, 
- Type of device, 
- Operating system used, 
- Functions used, 
- Amount of data sent, 
- Type of event, 
- IP address, 
- Referrer URL, 
- Domain name. 

 
We process this data on the basis of Article 6(1)(f) of the 
General Data Protection Regulation ("GDPR") to provide the 
website, to safeguard its technical operation and for the 
purpose of identifying and rectifying faults. In so doing, our 
aim is to enable use of our website and to permanently 
ensure its technical functionality. When you access our 
website this data is processed automatically. Without 
providing this data you cannot use our website. We do not 
use this information to identify you. 
 

1.1.5 Data processing to improve our online 

products and services 
 
The automatically collected data referred to in section 1.1.1 
is also processed to improve the performance of our 
services, ensure their availability and to optimise the user 
experience as well as to evaluate your use of the website, 
compile reports on website activity for us and provide other 
services associated with use of the website. 

We process your data in accordance with Article 6(1)(f) GDPR 
on the basis of our legitimate interest in the performance and 
availability of our products and in the analysis of the user 
behaviour of visitors to our website. We do not use this 
information to identify you. 

As part of the processing described here we also store 
cookies. For more details on this, please refer to paragraph 
1.1.3. 
 

1.1.6 Cookies 
 
When you visit our website, so-called "cookies" or "cookie-like 
technologies" – usually small files – may be stored on your 
device so we can offer you an extensive range of functions, 
make using the website more convenient and optimise our 
products and services. If you do not want cookies and/or 
cookie-like technologies to be used, you can prevent storage 
on your device using the relevant settings on your device 
and/or Internet browser or use other methods of objecting. 
Please note that this may restrict the operability and 
functionality of our products and services. For detailed 
information on the nature, scope, purposes, legal basis as 
well as the opportunities to object in respect of data 
processing of cookies and cookie-like technologies, please 
see our Porsche Smart Mobility Cookie Policy for websites, 
which can be accessed at https://connect-
store.porsche.com/bg/en/t/privacy 
 

1.2 Device access permissions 
 
To use certain functions, you may be required to grant 
access to your location. 
 
The granting of permissions is voluntary. However, if you 
want to use the functions in question, granting the relevant 
permissions is necessary, as otherwise you cannot use these 
functions. 

Permissions will remain active unless they are reset by 
deactivation of the relevant setting in your device and/or 
internet browser. 
 

1.3 Special services and functions 
 
When using our website you may voluntarily provide personal 
data or register for services or functions. When you register 
for and use the services and functions described below, 
personal information will be processed by us as set out 
below. 
 
Prior registration and the creation of a Porsche ID user 
account are required for use of the services and functions of 
our website set out in paragraph 1.3.2. Use of the services 
and functions set out in paragraph 1.3.3 does not require 
prior registration. 
 

1.3.1 Registration process and creation of a Porsche 

ID user account 
 
For information on the registration process and creating your 
Porsche ID user account, please see paragraph 4.1 of the 
General Privacy Policy of My Porsche and Porsche Connect 
Services / Porsche Digital Service Infrastructure. 
 

1.3.2 Use of the individual functions with 

registration/log-in 
 
The functions that form part of our products and services on 
our website as well as the personal data processed in each 
case together with the underlying purposes and legal basis 
are set out below. 
 

1.3.2.1 Booking and activation of services, handling 

payment information 
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Information on booking services through our website and the 
associated handling of payment information can be found in 
section 5.1 of the General Privacy Policy of My Porsche and 
Porsche Connect Services / Porsche Digital Service 
Infrastructure. 
 
Where necessary, we provide additional information on the 
processing of personal data for our bookable services in the 
additional specific privacy notices for the relevant service. 
 

1.3.2.2 Use of My Porsche services and Porsche 

Connect services 

 
Information on the use of the My Porsche services and 
Porsche Connect services through our website can be found 
in section 5.2 of the General Privacy Policy of My Porsche 
and Porsche Connect Services / Porsche Digital Service 
Infrastructure. 
 

1.3.2.3 Provision of service and warranty information 
 
Prior registration and creation of a Porsche ID user account 
are required to use this function. 
 
In order to be able to provide information about your vehicle, 
current warranties and recalls in the My Porsche section of 
our website, we process equipment and vehicle master data, 
such as the vehicle identification number, current warranties, 
model year and model image that appear on the vehicle 
registration certificate. 
 
The legal basis for the processing of your personal data is, in 
accordance with Article 6(1)(b) GDPR, the performance of the 
existing contract between you and us. 
 

1.3.2.4 Requesting service appointments 
 
Prior registration and creation of a Porsche ID user account 
are required to use this function. 
 
To request service appointments with Porsche dealers and 
service companies through the My Porsche section of our 
website, we can at your request provide customer and 
vehicle data to the relevant companies selected by you. If you 
give us your consent as part of a service request, we will 
transmit your name, address, telephone number, email 
address, Porsche ID, the vehicle identification number as it 
appears on the vehicle registration certificate, your vehicle 
model, the service appointments that you have chosen, your 
chosen service and your additional message relating to your 
request, as well as the methods of contact requested by you 
to the dealer or service company selected by you for the 
relevant request. 
 
Transmission of your personal data occurs once in 
connection with the relevant service request; the legal basis 
for transmission is Article 6(1)(a) GDPR, i.e. your consent. We 
store your service request to perform the existing contract 
between you and us in accordance with Article 6(1)(b) GDPR. 
 

1.3.3 Use of the individual functions without 

registration/log-in 
 

The functions on our website as well as the personal data 
processed in each case together with the underlying 
purposes and legal basis are set out below. 
 

1.3.3.1 Contact via live chat 
 
Prior registration and creation of a Porsche ID user account 
are not required to use this function. 
 
In certain areas of our website we offer live chat as a method 
to make contact and receive advice. Using live chat you can 
communicate with one of our consultants via text messages. 
When you open and use live chat, for technical reasons your 
browser automatically transmits the following data at the 
start, which is stored by us separately from other data that 
you may provide to us in other circumstances: 
 

- Date and time of access, 
- Duration of the visit to our website, 
- Type of internet browser including version, 
- Operating system used, 
- Amount of data sent, 
- Type of event, 
- IP address, 

 
The legal basis for this data processing is Article 6(1)(f) 
GDPR, our legitimate interest being to safeguard and maintain 
the operation and the safety of our products and services and 
to rectify faults. In this context the data is also processed by 
us – without identifying a specific person – for analytical 
purposes. 
 
If you then disclose further personal data to us via the live 
chat, this is done on a voluntary basis. Where personal data 
is required to solve your issue, we will inform you of this and 
ask you for it. The texts entered by you into the input screen 
during live chats are stored on our behalf on the server of an 
external service provider. The legal basis for this data 
processing is Article 6(1)(b) GDPR. 
 

2. Your rights as a data subject 
 
As a person affected by data processing, you have rights 
available to you. In particular, you may object at any time to 
the use of cookies or cookie-like technologies. For details in 
this regard, please refer to our Porsche Smart Mobility 
Cookie Policy for Websites, which is available at 
https://connect-store.porsche.com/bg/en/t/privacy. 
 
With regard to the additional rights available to you, we also 
refer to the relevant details contained in section 13 of our 
General Privacy Policy for My Porsche and Porsche Connect 
Services / Porsche Digital Service Infrastructure, which can 
be viewed at https://connect-
store.porsche.com/bg/en/t/privacy. 

3. Changes to this privacy policy and version 
 
We reserve the right to make changes to this Specific Privacy 
Policy. The current version of the Privacy Policy is always 
available at https://connect-
store.porsche.com/bg/en/t/privacy. 
 
Version: 01/11/2019 
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Porsche Smart Mobility 
 

Cookie Policy for Websites 

 

 

Scope 

 
This Cookie Policy for Websites applies in addition to the 
General Privacy Policy of My Porsche and Porsche Connect 
Services / Porsche Digital Service Infrastructure and the 
Specific Privacy Policies and, where applicable, the further 
specific privacy notices of the respective services in the form 
of websites (hereinafter such services referred to as a 
"website") and describes the type, scope, purpose and legal 
basis as well as the opportunities to object in respect of data 
processing of cookies and cookie-like technologies 
(hereinafter collectively referred to as "cookies"). Moreover, 
the General Privacy Policy of My Porsche and Porsche 
Connect Services / Porsche Digital Service Infrastructure and 
the Specific Privacy Policies and, where applicable, the 
further specific privacy notices of the respective services in 
the form of websites apply in respect of all other information. 
Dated 01/11/2019. 

 

What are cookies? 
 
We use cookies to offer you an extensive range of functions, 
to recognise your preferences, to make the use of our 
website more convenient and to be able to optimise our 
products and services. These are usually small text files that 
are stored on your computer with the help of your internet 
browser. 

 

Categories of cookies 
 
We use cookies for different purposes and with different 
functions. We differentiate according to whether its use is 
technically required (technical necessity), how long it is stored 
and used (storage time) and whether it was placed by our 
website or by third parties and by which provider that cookie 
or cookie-like technology was placed (hereinafter collectively 
referred to as a "cookie provider"). 
 
Technical necessity 
 
Technically necessary cookies: We use certain cookies 
because they are essential to ensure that our website and its 
functions can work correctly. These cookies are set 
automatically when you visit the website or perform a specific 
function, unless settings in your browser prevent the use of 
cookies. 
 
Non-technically necessary cookies: By contrast, non-
technically necessary cookies are used, for example, to 
improve the convenience and performance of our website or 
to save any settings you have specified. We also use non-
technically necessary cookies to obtain information about the 
frequency of use of certain areas of our website so we can 
make targeted adjustments in the future to meet your needs. 
We do not store non-technically necessary cookies until you 
have confirmed by clicking on the appropriate box that you 
have acknowledged our cookie notice and continue to use our 
website. 
 
Retention period 
 
Session cookies: Most cookies are required only for the 
duration of your current website visit or your session, and are 
then deleted or become invalid as soon as you leave our 
website or your current session expires (so-called "session 

cookies"). Session cookies are used, for example, to maintain 
certain information during your session, such as your 
registration for the website or the contents of your shopping 
basket. 
 
Persistent cookies: Cookies are only occasionally stored for a 
longer period, for example in order to recognise you and 
access your saved settings when you visit the website again 
at a later date. This allows you to access our websites more 
quickly or conveniently without having to reselect certain 
settings, such as your preferred language. Persistent cookies 
are automatically deleted after a predefined period of time 
from when you visit the website or domain on which the 
cookie was used. 
 
Flow cookies: These cookies are used for communication 
between various internal Porsche servers. They are set at the 
beginning of a user interaction and deleted again once it 
ends. Flow cookies receive a unique identification number 
during the interaction but this does not contain any identifying 
information about the customer or user. 
 
Cookie providers 
 
Provider cookies: When you visit our website, cookies are 
generally placed on your browser by the operators we use for 
our website. 
 
Third-party cookies: So-called "third-party cookies" on the 
other hand are placed and used by other parties or web 
pages, for example by providers of web analytics tools. More 
information on web analytics and audience measurement can 
be found in the remainder of this Cookie Policy. Third parties 
may also use cookies to display advertisements or to 
integrate content from social networking sites, for example 
through social plugins. 

 

Use of cookies for web analytics and audience 

measurement 
 
We use the following services for the purpose of web 
analytics and audience measurement: 
 
We use Google Analytics, a web analytics service provided by 
Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 
Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Google 
Analytics uses third-party cookies to identify the frequency of 
use of certain areas of our website and preferences. The 
information generated by the cookie about your use of the 
website (including your truncated IP address) will be 
transmitted to and stored on a Google server in the United 
States. Google will use this information on our behalf for the 
purpose of evaluating your use of the website, compiling 
reports on website activity for us and providing other services 
relating to website and internet usage. 
 
The legal basis for the use of services for web analytics and 
audience measurement, such as Google Analytics, is Article 
6(1)(f) of the General Data Protection Regulation ("GDPR"); our 
legitimate interest arises from the purposes set out above, in 
particular the analysis, optimisation and efficient operation of 
our website. 
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Deletion of and objection to the use of cookies 
 
The acceptance of cookies when using our website is not 
mandatory; if you do not want cookies to be stored on your 
device, you can disable the relevant option in your browser's 
system settings. You can also delete previously stored 
cookies from your device at any time. If you do not accept 
cookies, however, this can lead to functional restrictions of 
our site. 
 
Additionally, you can disable the use of Google Analytics 
cookies using a browser add-on if you do not want website 
analysis. This can be downloaded here: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
 
In this case "opt-out" information is stored on your device, 
which is used to identify your deactivation of Google 
Analytics. Please note that such opt-out information will 
deactivate Google Analytics only on the device and browser 
on which it was installed. 
 
You may also need to reinstall it if you delete cookies from 
your device. As an alternative to the browser add-on, for 
example on mobile devices, you can also prevent the 
collection of data by Google Analytics by clicking on the 
following link: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/. 
This sets an opt-out cookie that prevents the future collection 
of your data. The opt-out cookie is valid only for the browser 
used when it was set and only for our website, and is stored 
on your device. If you delete the cookies in your browser, you 
must set the opt-out cookie again. 
 
You can also activate the "Do Not Track function" on your 
device. When this function is enabled, your device informs the 
relevant service that you do not want to be tracked. 
 
Specifically, the following cookies may be stored when 
accessing our website: 
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Cookie list 

 
My Porsche and Porsche Connect Store / My Porsche and Porsche Connect Store website 
 

Name of cookie Technical 
necessity 

Retention period Cookie provider Purpose and interest Legal basis 

CIAM.s Yes Flow cookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

This cookie is required to check whether 
the user's browser supports cookies. 

Article 
6(1)(f) GDPR 

CIAM.m Yes Session cookies 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

This cookie is required for user 
authentication. 

Article 
6(1)(f) GDPR 

CIAM.h Yes Session cookies 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

This cookie is required to store the user 
session and My Porsche log-in. 

Article 
6(1)(f) GDPR 

CIAM.status Yes Session cookies 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

This cookie is required to monitor the 
status of the user session on My Porsche. 

Article 
6(1)(f) GDPR 

pcc.cookieAcceptance Yes 
Permanent cookie 
(retention period:  
1 year) 

Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

This cookie stores on the browser the 
user's decision as to whether cookies may 
be placed on their browser. 

Article 
6(1)(f) GDPR 

nonce.* Yes Flow cookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

This cookie temporarily stores on the 
server the user's decision as to whether 
cookies may be placed on their browser. 

Article 
6(1)(f) GDPR 

PF Yes Session cookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

This cookie is required for internal user 
authentication between various Porsche 
servers. 

Article 
6(1)(f) GDPR 

CIAM.pcc Yes Session cookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

This cookie is required to store the user 
session and My Porsche log-in. 

Article 
6(1)(f) GDPR 

f5_cspm Yes Session cookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

This cookie is required to direct the user 
through the load balancer to a proxy 
server.  

Article 
6(1)(f) GDPR 

_utma No 
Permanent cookie 
(retention period: 
2 years) 

Google 
This cookie stores the number of visits by 
a user for Google Analytics. 

Article 
6(1)(f) GDPR 

_utmt No Session cookie Google 

This cookie stores the type of request by 
the user for Google Analytics. It 
distinguishes between events, transactions 
and items. 

Article 
6(1)(f) GDPR 

_utmb No Session cookie Google 
This cookie stores the duration of a user 
session for Google Analytics. 

Article 
6(1)(f) GDPR 

_utmz No Session cookie Google 
This cookie stores the referring page from 
which the user arrives at My Porsche for 
Google Analytics. 

Article 
6(1)(f) GDPR 

_utmv No Session cookie Google 

This cookie aggregates stored data for 
Google Analytics so it can be displayed by 
Porsche AG in individual, anonymised 
reports. 

Article 
6(1)(f) GDPR 

NREUM No 

Session cookie 
which is deleted 
when the browser 
is closed. 

New Relic Inc. 

This cookie is created only in browsers 
that do not support the Navigation Timing 
API. If a browser supports the Navigation 
Timing API, a native interface can be used 
to determine the start time of the 
navigation. 

Article 
6(1)(f) GDPR 

NRAGENT No 

Session cookie 
which is deleted 
when the browser 
is closed. 

New Relic Inc. 

This cookie is used to communicate 
between the end user metrics of the New 
Relic collector and the agents running in 
the associated web application. A token 
identifies and correlates application layer 
transaction traces with corresponding 
browser tracks. 

Article 
6(1)(f) GDPR 

JSESSIONID No 

Session cookie 
which is deleted 
when the browser 
is closed. 

New Relic Inc. 

This cookie is used to store a session ID 
so that New Relic can monitor the number 
of sessions for an application. The cookie 
value is generated by Jetty. 

Article 
6(1)(f) GDPR 

pcc-pers Yes Session cookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

This cookie is used to store a session ID 
so that the Porsche Connect Store can 
process your session. The cookie value is 
generated by the load balancer. 

Article 
6(1)(f) GDPR 

yCluster No Session cookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

This cookie is used to store a session ID 
so that the Porsche Connect Store can 
process your session. The cookie value is 
generated by the application. 

Article 
6(1)(f) GDPR 

 


