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Porsche Smart Mobility GmbH 

 

Obecné zásady ochrany osobních údajů 

 

Služby My Porsche a Porsche Connect / infrastruktura digitálních služeb Porsche 

 

 
Společnost Porsche Smart Mobility GmbH (dále jen „společnost“ 
nebo „PSM GmbH“) vám děkuje za používání našeho portálu My 
Porsche, služeb Porsche Connect a dalších digitálních nabídek 
(dále jednotlivě i společně „služby“ a společně také jako 
„infrastruktura digitálních služeb Porsche“) a za váš zájem o naši 
společnost a produkty. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás 
velmi důležitá. Pokládáme proto otázky ochrany osobních údajů a 
zachování důvěrnosti při nakládání s nimi za nanejvýš závažné. 
Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v rozsahu ustanovení 
právních předpisů o ochraně osobních údajů a soukromí, zejména 
obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále „GDPR“). 
Tyto Zásady ochrany osobních údajů uvádějí informace 
o zpracování vašich osobních údajů a práva, která máte jako 
subjekt údajů v rámci využívání našich služeb. Informace 
o jednotlivých službách naleznete ve Zvláštních zásadách ochrany 
osobních údajů a případně v dalších zvláštních zásadách ochrany 
osobních údajů pro dané služby. 
 
Tam, kde na tyto Zásady ochrany osobních údajů odkazujeme na 
externích webových stránkách sociálních médií, platí následující 
ustanovení a podmínky pouze v tom rozsahu, v jakém zpracování 
údajů v rámci takových webových stránek sociálních médií 
skutečně spadá do naší sféry odpovědnosti, a neposkytujeme 
žádné informace, které jsou více specifické (a mají proto 
přednost) ohledně ochrany osobních údajů a soukromí v rámci 
takových webových stránek sociálních médií. 
 

1. Správce údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů; 

kontakt 

 
Pokud není v těchto Obecných zásadách ochrany osobních údajů, 
Zvláštních zásadách ochrany osobních údajů nebo případně 
v dalších zvláštních zásadách ochrany osobních údajů pro 
konkrétní služby výslovně uvedeno jinak, je správcem údajů 
odpovídajícím za zpracování údajů ve smyslu zákonných 
ustanovení na ochranu osobních údajů: 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Německo 
E-mail: smartmobility@de.porsche.com 
 
S případnými dotazy nebo připomínkami k ochraně osobních údajů 
nebo soukromí nás můžete kdykoli kontaktovat. 
 
Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na 
adrese: 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Data Protection Officer 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Německo 
Kontakt: dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com 

 

 

2. Předmět ochrany údajů 

 
Předmětem ochrany údajů jsou osobní údaje, což znamená 
veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 
osobě (označované jako „subjekt údajů“). Patří mezi ně například 
jméno, poštovní a e-mailová adresa nebo telefonní číslo, stejně 
jako informace, které nezbytně vznikají při používání naší 
infrastruktury digitálních služeb Porsche. 

 

3. Povaha, rozsah, účel a právní základ zpracování údajů 

v rámci infrastruktury digitálních služeb Porsche 

 
Tyto Obecné zásady ochrany osobních údajů vás informují 
o povaze, rozsahu, účelu a právním základu zpracování údajů 
v rámci registrace, vytvoření a používání uživatelského účtu 
Porsche ID a také rezervace a využívání našich služeb na bázi 
vašeho uživatelského účtu Porsche ID. V následujícím textu také 
naleznete informace o ochraně osobních údajů a soukromí, 
například údaje o příjemcích osobních údajů, jejich zpracování ve 
třetích zemích a vašich právech jakožto subjektu údajů, které 
obecně platí v rámci využívání infrastruktury digitálních služeb 
Porsche. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů 
v souvislosti s využíváním jednotlivých služeb, relevantním právním 
základu a konkrétních právech subjektů údajů v souvislosti 
s danými službami naleznete také v příslušných Zvláštních 
zásadách ochrany osobních údajů a případně v dalších zvláštních 
zásadách ochrany osobních údajů pro dané služby. 

 

4. Uživatelský účet Porsche ID 

 
Registrace a vytvoření uživatelského účtu Porsche ID v portálu My 
Porsche je nezbytnou podmínkou využívání služeb nabízených 
v rámci infrastruktury digitálních služeb Porsche. Po dokončení 
procesu registrace a vytvoření uživatelského účtu Porsche ID 
obdržíte své identifikační číslo Porsche ID (což je uživatelské 
jméno pro uživatelský účet Porsche ID). Během registrace a při 
vytvoření uživatelského účtu Porsche ID jsou zpracovávány vaše 
osobní údaje, které mohou být předávány třetím stranám tak, jak 
je uvedeno níže, za účelem plnění našich smluvních povinností 
v tomto kontextu. Pokud není uvedeno jinak, provádíme veškeré 
zpracování údajů popsané v tomto bodě na základě čl. 6, odst. 1, 
písm. b) nařízení GDPR za účelem plnění smlouvy, kterou jsme 
s vámi uzavřeli. 

 

4.1 Proces registrace a vytvoření uživatelského účtu 

Porsche ID 

 
K registraci registrace a vytvoření uživatelského účtu Porsche ID 
si můžete zvolit jednu z těchto dvou možností: 

 

4.1.1 Pozvánka od autorizovaného prodejce 

 
Pokud si to budete přát, autorizovaný prodejce zadá s použitím 
svého přístupu do našeho systému vaše osobní údaje, které mu 
poskytnete. Obdržíte pak e-mailem odkaz, který použijete 
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například k potvrzení registrace a vytvoření uživatelského účtu 
Porsche ID. Upozorňujeme, že autorizovaní prodejci jsou nezávislé 
subjekty, nad nimiž nemáme kontrolu. K dalšímu ověření se 
používá dodatečný prvek, například kód zaslaný SMS, který 
zadáte během registrace a vytvoření uživatelského účtu Porsche 
ID. 

 

4.1.2 Samoregistrace 

 
Pokud jste se neregistrovali a nevytvořili svůj uživatelský účet 
Porsche ID prostřednictvím autorizovaného prodejce, můžete tak 
učinit samostatně a zadat své osobní údaje sami. V určitých 
zemích můžete přidat také vozidlo a využívat další digitální služby, 
které vyžadují vlastnictví vozidla. Za tímto účelem budete muset 
po zadání identifikačního čísla vozidla také nahrát kopii průkazu 
totožnosti a dokladu o vlastnictví vozidla, a v případě, že nejste 
vlastníkem vozidla, pověření vystavené vlastníkem vozidla. Tyto 
dokumenty budou ověřeny podle našich ověřovacích kritérií. Jako 
důkaz úspěšného ověření uložíme také jména, data narození, 
místa narození, adresy a data platnosti dokladů, jak je uvádějí 
příslušné průkazy totožnosti, a rovněž identifikační čísla vozidla, 
jména a adresy vlastníků uvedené v dokladech o vlastnictví. Po 
dokončení ověřování budou kopie těchto dokumentů vymazány. 
Pokud přidáte vozidlo a v důsledku toho vám bude ve vašem 
uživatelském účtu Porsche ID přiřazeno konkrétní vozidlo, vznikne 
takzvané propojení vozidla s uživatelem (dále „propojení 
s vozidlem“). Po úspěšném ověření obdržíte e-mailem odkaz, který 
použijete například k potvrzení registrace a vytvoření 
uživatelského účtu Porsche ID. K dalšímu ověření se používá 
dodatečný prvek, například kód zaslaný SMS, který zadáte během 
registrace a vytvoření uživatelského účtu Porsche ID. 
 
Při samoregistraci budete muset ze svého zařízení nahrát 
obrázky. To znamená, že budete požádáni o udělení oprávnění 
k přístupu ke kameře nebo knihovně fotografií vašeho zařízení. 
Udělení oprávnění je dobrovolné. Pokud však chcete použít funkci 
samoregistrace, je udělení příslušných oprávnění nezbytné, 
protože jinak nebudete moci samoregistraci použít. Oprávnění 
zůstává aktivní, dokud je nezrušíte v příslušném nastavení svého 
zařízení a/nebo internetového prohlížeče. 
 

a) Informace požadované k registraci a vytvoření 

uživatelského účtu Porsche ID 
 
Při samoregistraci a vytvoření uživatelského účtu Porsche ID 
budete muset zadat svou e-mailovou adresu, heslo, jméno včetně 
případných titulů za příjmením, kontaktní údaje a adresu, číslo 
mobilního telefonu a případně jazyk, ve kterém si přejete s námi 
komunikovat. Pokud se registrujete a vytváříte uživatelský účet 
Porsche ID prostřednictvím autorizovaného prodejce Porsche, 
budete muset tyto osobní údaje v průběhu tohoto procesu 
potvrdit. Tyto osobní údaje jsou povinné pro vytvoření a správu 
vašeho uživatelského účtu Porsche ID, abyste mohli v plném 
rozsahu využívat služby nabízené v rámci infrastruktury digitálních 
služeb Porsche. V určitých zemích můžete využívat naši nabídku 
také jako potenciální zákazník. V takovém případě potřebujeme 
pouze vaše jméno, e-mailovou adresu a heslo. Budeme také 
potřebovat tyto informace a případně i další osobní údaje 
v neposlední řadě k tomu, abychom mohli reagovat na vaše 
žádosti, otázky a připomínky. Ukládáme také čas vašeho 
posledního přihlášení. Při registraci a vytvoření uživatelského účtu 
Porsche ID také ověřujeme vaše jméno a adresu z hlediska 
věrohodnosti. 
 

b) Nepovinné informace poskytované při registraci a 

vytvoření uživatelského účtu Porsche ID 
 
Během registrace a vytvoření uživatelského účtu Porsche ID 
můžete také zadat další, nepovinné údaje, jako například 
dodatečné informace týkající se jména (akademické tituly apod.), 
kontaktní údaje na vaši firmu, datum narození, další telefonní čísla, 
informace o kreditní kartě (tyto informace jsou uloženy pouze na 
serveru poskytovatele platebních služeb), registrační číslo vozidla 
a osobní název vašeho vozidla. Můžete také uvést informace 

o svých zájmech a preferencích a způsob, jakým si přejete být 
kontaktováni. Pamatujte prosím, že tyto informace nejsou 
nezbytné k registraci a vytvoření uživatelského účtu Porsche ID a 
záleží jen na vás, zda si je přejete poskytnout. 

 

4.2 Infrastruktura digitálních služeb Porsche: zpracování 

údajů po registraci a vytvoření uživatelského účtu Porsche 

ID 

 
Pokud jste se registrovali a vytvořili svůj uživatelský účet Porsche 
ID, budeme sdílet základní informace o vašem uživatelském účtu 
Porsche ID a vašich vozidlech s prodejci Porsche, abychom vám 
mohli podle potřeby poskytovat služby také prostřednictvím naší 
sítě prodejců. Tento postup je prováděn na základě čl. 6, odst. 1, 
písm. b) nařízení GDPR za účelem plnění smlouvy, kterou jsme 
s vámi uzavřeli. Za tímto účelem budeme předávat nejen 
identifikační číslo vašeho vozidla, ale také vaše uživatelské jméno 
(Porsche ID), dostupnost technických služeb a/nebo služeb 
týkajících se prodeje a nabídky produktů pro váš uživatelský účet 
Porsche ID nebo pro vaše vozidlo, relevantní události, k nimž 
došlo v rámci vytvoření, modifikace nebo vymazání vašeho 
uživatelského účtu Porsche ID, propojení s vozidly, údaje o výběru 
prodejců nebo aktivaci či deaktivaci služeb. 
 
Pokud jste si zvolili autorizovaného prodejce a udělili k tomu 
souhlas, budou navíc vaše osobní údaje uložené ve vašem 
uživatelském účtu Porsche ID, zejména kontaktní údaje, údaje 
o zákaznických službách, údaje o kontaktech a službách i 
informace o vašich zájmech, vozidlech a využitých službách 
sdíleny s autorizovaným prodejcem a synchronizovány s údaji, 
které má o vás tento prodejce případně uloženy. Pokud si 
nepřejete, aby byly v budoucnu tyto údaje sdíleny, můžete 
příslušným způsobem změnit nastavení ve svém uživatelském účtu 
Porsche ID. Výše uvedené údaje pak již nebudou s autorizovaným 
prodejcem sdíleny. Právním základem zpracování osobních údajů 
v tomto kontextu je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) 
nařízení GDPR. 

 

4.3 Zrušení uživatelského účtu Porsche ID 

 
V případě, že svůj uživatelský účet Porsche ID zrušíte, budou 
vymazány osobní údaje uložené ve vašem uživatelském účtu 
Porsche ID po ukončení smluvního vztahu, ale nikoli před 
ukončením platnosti vašich stávajících licencí k používání našich 
služeb. V tom rozsahu, v jakém musí být údaje ze zákonných 
důvodů uchovávány, budou tyto údaje blokovány (tzv. „omezení 
zpracování“). Osobní údaje pak již nebudou k dispozici k dalšímu 
použití, zejména v souvislosti s využíváním služeb. V důsledku 
toho již služby nemusí fungovat v plném rozsahu nebo vůbec. 
Nebudete již také moci využívat všech možností infrastruktury 
digitálních služeb Porsche. Pokud v rámci skupiny Porsche a její 
organizace prodejců zpracovávají osobní údaje další správci údajů 
na svou vlastní odpovědnost, zrušení uživatelského účtu toto 
zpracování osobních údajů nijak neovlivní. V tom rozsahu, v jakém 
byly na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) 
nařízení GDPR sdíleny údaje s vámi zvoleným prodejcem, budeme 
tohoto prodejce informovat o zrušení vašeho uživatelského účtu 
Porsche ID. 

 

5. Centrální služby 

 

5.1 Rezervace a aktivace služeb; nakládání s platebními 

informacemi 

 
Můžete si rezervovat jednu nebo více služeb My Porsche a 
Porsche Connect a aktivovat licence pro služby. Když si zvolíte 
příslušnou službu nebo balíček služeb, můžete si v údajích o dané 
nabídce také zobrazit příslušné informace o zpracování osobních 
údajů v rámci daných služeb. Za účelem zpracování žádosti 
o rezervaci a jejího splnění a plnění souvisejících smluvních 
závazků zpracováváme nejen relevantní informace o rezervaci, ale 
také vaše osobní údaje získané během registrace a vytvoření 
vašeho uživatelského účtu Porsche ID. Před dokončením 
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rezervace můžete změnit svou fakturační adresu. V takovém 
případě použijeme ty informace o adrese, které zadáte pro účely 
fakturace a vyúčtování. 
 
Platby pro placené služby v rámci My Porsche, Porsche Connect a 
Porsche Drive pro nás zpracovává smluvní poskytovatel platebních 
služeb. Za tímto účelem zpracováváme informace o vaší kreditní 
kartě, stejně jako příslušné údaje o platbě a vaši IP adresu. 
Například v průběhu rezervace placených služeb zašleme 
poskytovateli platebních služeb údaj o fakturované částce, vaši IP 
adresu a jedinečný transakční klíč, který umožní alokaci vaší 
platby za účelem jejího zpracování. Správa vašich informací 
o kreditní kartě a zpracování platby probíhají v systémech 
poskytovatele platebních služeb, který tyto úkony pro společnost 
PSM GmbH provádí. Informace o kreditní kartě zadáváte přímo 
v rubrice pod správou poskytovatele platebních služeb, který 
zajišťuje zašifrování těchto informací nezávisle na vašem zařízení. 
Tyto zašifrované informace pak přenášíme poskytovateli 
platebních služeb, který je ukládá a používá ke zpracování vaší 
platby. Právním základem tohoto zpracování údajů je plnění 
smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. 
 
Náš poskytovatel platebních služeb bude pro nás zpracovávat 
vaše zákaznické a kontaktní informace (jméno, adresu, e-mailovou 
adresu, případně číslo zákazníka Porsche Connect, název 
společnosti a přidružených subjektů) a identifikační číslo vozidla 
uvedené na dokladu o vlastnictví vozidla, a to výhradně pro účely 
správy pohledávek (včetně kontrol souladu s předpisy v rozsahu 
požadovaném zákonnými ustanoveními) a prověřování 
úvěruschopnosti. Právním základem zpracování těchto osobních 
údajů pro výše uvedené účely je podle čl. 6, odst. 1, písm. c) 
nařízení GDPR splnění právní povinnosti, která je nám uložena, 
nebo, podle čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR, oprávněný 
zájem, který máme na souladu se zákonnými požadavky. 
 
Po dokončení rezervace můžete dané služby aktivovat. Tím bude 
vaše oprávnění využívat služby uloženo v systému a seznam 
dostupných služeb bude příslušně aktualizován. 
 
V řadě zemí, kde jsou dostupné určité služby (např. nabídky 
nabíjecích stanic), zasíláme při zakoupení produktu poštou 
personalizovanou kartu obsahující RFID čipy (karta Porsche ID 
Card, Porsche Charging Card), umožňující využívání těchto služeb. 
Na této kartě je uloženo identifikační číslo propojující kartu s vaším 
uživatelským účtem Porsche ID. Kromě identifikačního čísla nejsou 
na kartě nejsou uloženy žádné osobní údaje, zejména ne vaše 
jméno nebo adresa. Pokud kartu ztratíte, můžete ji ze svého 
uživatelského účtu Porsche ID zablokovat. 
 
Jakmile kartu Porsche ID Card obdržíte, můžete ji používat přímo 
v podporované infrastruktuře (jako jsou veřejné nabíjecí stanice). 
 
Pokud není uvedeno jinak, provádíme zpracování údajů popsané 
v tomto bodě na základě čl. 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR za 
účelem plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli. 

 

5.2 Používání služeb My Porsche a Porsche Connect 

 
Rezervované služby My Porsche a Porsche Connect můžete (v 
závislosti na dané službě) používat ve svém vozidle, v rozsahu 
dostupném pro vaše vozidlo, a to prostřednictvím mobilního 
radiového spojení nebo pomocí dalších zařízení v aplikaci My 
Porsche nebo aplikaci Porsche Connect a případně také z 
vícerých nebo veškerých přístupových bodů. Za tímto účelem se 
bude vaše vozidlo nebo příslušné zařízení napojovat na 
infrastrukturu digitálních služeb Porsche. 
 
Když budete používat služby rezervované v portálu My Porsche 
nebo obchodě Porsche Connect ve vašem vozidle nebo pomocí 
jiných zařízení, budeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom 
vám umožnili využívat tyto služby a mohli vám poskytovat podporu 
a také pro další, konkrétně definované účely. Pokud není uvedeno 
jinak, zpracováváme vaše osobní údaje výhradně v rozsahu 

nezbytném k používání daných služeb My Porsche nebo Porsche 
Connect. 
 
Když používáte jednotlivé služby My Porsche nebo Porsche 
Connect, mohou být zpracovávány následující kategorie osobních 
údajů, například v závislosti na tom, jak daná služba funguje: 
 

a) identifikační informace, např. identifikační číslo vozidla, 
vaše Porsche ID a identifikační údaje zařízení a 
systémové identifikační údaje pro vaše zařízení a 
mobilní rádiové moduly. Tyto informace potřebujeme, 
abychom mohli identifikovat osobně vás, vaše zařízení 
nebo vaše vozidlo a navázat spojení, umožnit využívání 
služeb a přístup k obsahu; 

b) informace o oprávnění, včetně údaje o tom, že vozidlo 
nebo příslušné zařízení bylo aktivováno pro danou 
službu Porsche Connect. Tyto informace mohou být 
spojeny s vašimi osobními údaji, které jste zadali 
během registrace a vytvoření svého uživatelského účtu 
Porsche Connect; 

c) přihlašovací informace potřebné, když chcete využívat 
služby jiných poskytovatelů vyžadující přihlášení ve 
vašem vozidle nebo jiném zařízení; 

d) komunikační informace, potřebné k navázání spojení 
mezi vaším vozidlem a/nebo jinými zařízeními a našimi 
servery nebo servery externích poskytovatelů obsahu 
služeb Porsche Connect; 

e) informace o místě a pohybu, jako jsou data GPS nebo 
údaje o rychlosti, potřebné k využívání obsahu 
souvisejícího s místem; 

f) informace o jazyce, které umožňují ovládání hlasem a 
hlasová zadání v určitých službách Porsche Connect. 
Hlasové údaje jsou k nám přenášeny z vozidla nebo 
z vašeho zařízení v podobě nahrávek určených 
k převedení na text. Text, který následně generuje 
poskytovatel služeb, se přenáší zpět do vozidla, a 
nahrávku pak vymažeme; 

g) kontaktní informace používané v komunikačních 
službách, například k zasílání e-mailů nebo textových 
zpráv; 

h) fakturační údaje, například jednotlivé záznamy 
o připojení v souvislosti s nabíjením. Tyto informace 
můžeme kombinovat s vaší adresou a platebními údaji 
za účelem vyúčtování; 

i) další údaje, které je nutno sdílet s námi nebo 
poskytovateli služeb, aby vám mohli poskytnout danou 
službu. 

 
Bližší informace o tom, které osobní údaje se zpracovávají v rámci 
té které konkrétní služby, naleznete v popisech příslušných služeb 
na adrese https://connect-store.porsche.com/cz/cs/  
Pokud není uvedeno jinak v těchto zásadách, ve Zvláštních 
zásadách ochrany osobních údajů nebo případně dalších 
zvláštních zásadách ochrany osobních údajů pro konkrétní službu, 
zpracováváme ve všech případech vaše osobní údaje na základě 
čl. 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR, abychom vám mohli 
v tomto kontextu poskytovat služby a plnit smluvní povinnosti 
s nimi spojené. 

 

5.3 Využívání služeb externích poskytovatelů 

 
Pokud využíváte služeb externího poskytovatele, se kterým máte 
samostatný smluvní vztah, může se ve vašem vozidle nebo na 
vašem zařízení zobrazit obsah těchto služeb a může dojít 
k přenosu informací mezi vaším vozidlem či zařízením a daným 
poskytovatelem služeb. 
Nemáme žádnou kontrolu nad zpracováním údajů takovým 
poskytovatelem služeb třetí strany ani nad místem, kde jsou údaje 
zpracovány. Seznamte seproto prosím s oznámeními o ochraně 
osobních údajů příslušného poskytovatele služeb třetí strany, 
obsahujícími informace o povaze, rozsahu a účelu zpracování 
osobních údajů ve spojení s danou službou. 
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My předáváme nezbytné osobní údaje příslušnému poskytovateli 
služeb třetí strany podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, 
abychom mohli plnit smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli. 

 

6. Ochrana oprávněných zájmů 
Navíc ke zpracování osobních údajů a účelům, popsaným v těchto 
Obecných zásadách ochrany osobních údajů, Zvláštních zásadách 
ochrany osobních údajů nebo případně v dalších zvláštních 
zásadách ochrany osobních údajů pro konkrétní služby provádíme 
také v rámci konkrétních služeb zpracování údajů, stále v rozsahu 
zpracování osobních údajů za účelem ochrany našich oprávněných 
zájmů, na základě zejména následujících zájmů: 
 

1. další vývoj nabídky produktů, služeb a zákaznické 
služby, stejně jako další opatření k řízení našich 
obchodních transakcí a postupů; 

2. zlepšování kvality produktů, odstranění chyb a výpadků, 
což zahrnuje zpracování údajů formou analýzy údajů 
o vozidle a zpětné vazby od zákazníků; 

3. zpracování údajů na centrální platformě péče 
o potenciální a stávající zákazníky a v systémech 
předávání údajů zákazníkům a od zákazníků za účelem 
sledování loajality zákazníků a prodeje, abychom mohli 
stávajícím a potenciálním zákazníkům poskytovat 
individuální péči; 

4. vyřizování záležitostí týkajících se záruk a servisu, 
zpracování dotazů a dalších žádostí od potenciálních 
zákazníků a zákazníků mimo rámec smluvních vztahů; 

5. analýzy poptávky a segmentace zákazníků, např. 
výpočet a vyhodnocení afinity, preferencí a potenciálů 
zákazníků; 

6. snižování rizik a koordinace svolávacích akcí; 
7. prověřování úvěruschopnosti prostřednictvím sdílení 

údajů s úvěrovými agenturami (např. SCHUFA); 
8. zajištění souladu se zákonnými předpisy, prevence a 

ochrana před porušením zákonů (zejména trestných 
činů), vznášení právních nároků a obhajoba proti 
právním nárokům; 

9. zajištění dostupnosti, provozuschopnosti a bezpečnosti 
technických systémů a technické správy údajů. 

 
Příslušné zpracování údajů v této souvislosti probíhá na základě čl. 
6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR. 

  

7. Souhlas 

 
Pokud dáte souhlas k určitým postupům zpracování údajů, bude 
tento souhlas platit vždy pouze pro určitý účel; v každém případě 
tento účel vyplývá z obsahu konkrétního prohlášení o souhlasu. 
V takových případech je zpracování údajů založeno na čl. 6, odst. 
1, písm. a) nařízení GDPR. Pokud souhlas neudělíte, nebudeme 
moci vyhovět vaší žádosti, na kterou se daný souhlas vztahuje. I 
poté, co souhlas udělíte, jej můžete kdykoli odvolat, aniž tím však 
bude dotčena zákonnost zpracování údajů, které již proběhlo na 
základě tohoto souhlasu předtím, než byl odvolán. 
 
Na základě jakéhokoli souhlasu, který jste případně udělili, mohou 
společnosti uvedené v prohlášení o souhlasu používat údaje pro 
určité účely, např. k poskytování individuální péče stávajícím a 
potenciálním zákazníkům, a mohou vás kontaktovat způsobem, 
jaký jste si pro komunikaci zvolili. 
 
Údaje, které nám poskytnete, používáme v tomto rozsahu 
k poskytování individuální péče stávajícím a potenciálním 
zákazníkům, abychom vám mohli nabízet zajímavé produkty naší 
značky a péči o zákazníky Porsche a zajistit pro vás co 
nejosobnější a co nejrelevantnější komunikaci a interakce. Které 
vaše poskytnuté údaje budou konkrétně použity k poskytování 
individuální péče stávajícím a potenciálním zákazníkům, bude 
záviset převážně na tom, jaké údaje byly shromážděny na základě 
dotazů, objednávek a konzultací (např. při nákupu produktů 
Porsche) a jaké údaje (např. o svých osobních zájmech) jste 
poskytli v určitých kontaktních místech (např. prostřednictvím 
těchto webových stránek nebo v Porsche Centru). 

 
V těchto případech bude konkrétní rozsah a zamýšlený účel 
udělovaného souhlasu vyplývat z textu prohlášení o souhlasu 
v daném kontaktním místě. 

 

8. Příjemci osobních údajů 

 
Interní příjemci: V rámci společnosti PSM GmbH mají přístup 
k údajům pouze ty osoby, které je potřebují pro konkrétní zde 
zmíněné účely. 
 
Externí příjemci: Vaše osobní údaje nepředáváme externím 
příjemcům mimo společnost PSM GmbH s výjimkou případů, kdy 
je to nezbytné k poskytování a realizaci příslušných služeb, na 
základě jiného zákonného oprávnění nebo kdy k tomu dáte 
souhlas. 
 
Externími příjemci mohou být například: 
 
a) Zpracovatelé: 
 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG nebo přidružené subjekty, nebo externí 
poskytovatelé služeb, s nimiž máme uzavřenu smlouvu o 
poskytování služeb, například v oblasti technické infrastruktury a 
služeb/údržby nabídky PSM GmbH nebo poskytování obsahu. Tyto 
zpracovatele pečlivě vybíráme a pravidelně je kontrolujeme, 
abychom se ujistili, že je chráněno vaše soukromí. Tito 
poskytovatelé služeb mohou osobní údaje používat pouze pro ty 
účely, které jsme stanovili, a pouze podle našich pokynů. 
 
b) Veřejné subjekty: 
 
Vládní úřady a státní instituce, například daňové úřady, 
prokuratura nebo soudy, kterým předáváme (a/nebo kterým jsme 
povinni předat) osobní údaje z povinných právních důvodů nebo 
pro účely ochrany oprávněných zájmů. V takových případech jsou 
údaje předávány na základě čl. 6, odst. 1, písm. c) a/nebo f) 
nařízení GDPR. 
 
c) Soukromé subjekty: 
 
Prodejci a servisní provozovny Porsche, spolupracující partneři, 
poskytovatelé služeb nebo osoby, kterým jsou údaje předávány na 
základě souhlasu za účelem plnění smlouvy s vámi nebo za 
účelem ochrany oprávněných zájmů, jako jsou například Porsche 
Centra, finanční instituce, poskytovatelé jiných služeb nebo 
poskytovatelé přepravních služeb. V takových případech jsou 
údaje předávány na základě čl. 6, odst. 1, písm. a), b) a/nebo f) 
nařízení GDPR. 

 

9. Zpracování údajů ve třetích zemích 

 
Jsou-li údaje předávány subjektům, jejichž sídlo nebo místo 
zpracovávání údajů se nenachází v některé členské zemi Evropské 
unie nebo v jiném státě, který je smluvní stranou Dohody 
o Evropském hospodářském prostoru, zajistíme před předáním 
těchto údajů, aby (kromě výjimečných případů povolených 
zákonnými předpisy) měl tento příjemce údajů adekvátní úroveň 
ochrany údajů (např. na základě rozhodnutí Evropské komise 
o odpovídající úrovni ochrany, příslušných záruk, jako je čestné 
prohlášení příjemce v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí, 
nebo na základě standardních smluvních doložek EU s příjemcem 
údajů) nebo abyste k takovému předání údajů dali souhlas. 
 
Můžeme vám na požádání poskytnout přehled příjemců ve třetích 
zemích a kopii konkrétních smluvních ustanovení k zajištění 
odpovídající ochrany údajů. Kontaktujte nás prosím s použitím 
informací uvedených v bodě 1 těchto Obecných zásad ochrany 
osobních údajů. 

 

10. Sběr údajů třetími stranami 
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Nezpracováváme pouze osobní údaje, které od vás obdržíme 
přímo. Dostáváme také některé vaše osobní údaje od třetích stran 
v takovém rozsahu, v jakém pro to máme příslušný právní základ. 
 
Informace o sběru dat třetími stranami naleznete ve Zvláštních 
zásadách ochrany osobních údajů a případně v dalších zvláštních 
zásadách ochrany osobních údajů pro konkrétní služby. 

 

11. Automatizované rozhodování a profilování 

 
Nepoužíváme žádné automatizované rozhodování ve smyslu čl. 22 
nařízení GDPR k přípravě, vytvoření a/nebo realizaci obchodních 
vztahů. V tom rozsahu, v jakém se provádí profilování, je to pouze 
pro účely uvedené v rámci Obecných zásad ochrany osobních 
údajů, Zvláštních zásad ochrany osobních údajů nebo případně 
dalších zvláštních zásad ochrany osobních údajů pro konkrétní 
služby a na uvedeném právním základě. 

 

12. Doba uchování; vymazání 

 
Pokud nejsou v popisu konkrétních služeb uvedeny specifické 
informace o době uchování a/nebo o vymazání osobních údajů, 
platí tato ustanovení: 
 
Osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je to nezbytné 
k dosažení zamýšlených účelů nebo, pokud je uchováváme na 
základě vašeho souhlasu, pokud a dokud svůj souhlas neodvoláte. 
Pokud vznesete námitku proti zpracování údajů, vymažeme je, 
s výjimkou případů, kdy příslušná zákonná ustanovení dovolují 
jejich další zpracovávání. Vymažeme také vaše osobní údaje, které 
jsme povinni vymazat z dalších zákonných důvodů. 
 
Na základě těchto obecných zásad zpravidla vymažeme vaše 
osobní údaje neprodleně: 
  

- poté, co právní základ pro jejich zpracování ztratí 
platnost, pokud se na ně nevztahuje další právní základ 
(např. doba uchování záznamů stanovená 
obchodněprávními a daňovými zákonnými předpisy). V 
takových případech vymažeme osobní údaje, až 
přestane platit i tento právní základ; 

- když už je nepotřebujeme k přípravě a plnění smlouvy 
nebo pro naše oprávněné zájmy, pokud se na ně 
nevztahuje další právní základ (např. doba uchování 
záznamů stanovená obchodněprávními a daňovými 
zákonnými předpisy). V takových případech vymažeme 
osobní údaje, až přestane platit i tento právní základ; 

- poté, co již neexistuje účel, ke kterému byly tyto údaje 
shromážděny, pokud se na ně nevztahuje další právní 
základ (např. doba uchování záznamů stanovená 
obchodněprávními a daňovými zákonnými předpisy). 
V takových případech vymažeme osobní údaje, až 
přestane platit i tento právní základ. 

 

13. Práva subjektů údajů 

 
Jakožto subjekt údajů dotčený zpracováním údajů máte celou řadu 
práv. Konkrétně: 
 

Právo na přístup k údajům: Máte právo na informace 
o osobních údajích, které o vás uchováváme. 
 

Právo na opravu a vymazání: Můžete žádat, abychom opravili 
nesprávné údaje a, pokud jsou splněny zákonné předpoklady, 
abychom vaše údaje vymazali. 
 

Omezení zpracování: Můžete žádat, abychom omezili 
zpracování osobních údajů, pokud jsou splněny zákonné 
předpoklady. 

 

Přenositelnost údajů: Pokud nám poskytnete údaje na základě 
smlouvy nebo souhlasu, můžete žádat, pokud jsou splněny 
zákonné předpoklady, aby vám byly předány údaje, které jste 
poskytli, ve strukturované, běžně používané, strojově čitelné 
formě, nebo aby byly předány jinému správci údajů. 
 

Námitka proti zpracování údajů, pokud je právním 

základem „oprávněný zájem“: V souvislosti se svou 

konkrétní situací můžete kdykoli vznést námitku proti 

našemu zpracování údajů v tom rozsahu, v jakém je 

právním základem tohoto zpracování údajů „oprávněný 

zájem“. Pokud právo na vznesení námitky uplatníte, 

přestaneme vaše údaje zpracovávat, když nebudeme mocí 

v souladu se zákonnými ustanoveními prokázat, že máme 

přesvědčivé oprávněné důvody k dalšímu zpracování údajů, 

a že tyto důvody mají přednost před vašimi právy. 

 

Odvolání souhlasu: V tom rozsahu, v jakém jste nám udělili 

souhlas ke zpracování vašich údajů, můžete tento souhlas 

kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Tím však není 

dotčena zákonnost zpracování údajů, které již proběhlo 

před odvoláním souhlasu. 
 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Jste-li přesvědčeni, 
že zpracování vašich údajů je v rozporu s platnými zákonnými 
předpisy, můžete podat stížnost u dozorového orgánu 
s příslušnou pravomocí. V takovém případě můžete kontaktovat 
dozorový úřad pro ochranu osobních údajů s místní příslušností 
v místě vašeho bydliště nebo ve vaší zemi, nebo dozorový úřad 
pro ochranu osobních údajů příslušný pro naši společnost. 
 

Jak nás kontaktovat: Můžete nás bezplatně kontaktovat, pokud 
máte jakékoli otázky o zpracování vašich osobních údajů, vašich 
právech jakožto subjektu údajů a/nebo jakémkoli souhlasu, který 
jste případně udělili. Chcete-li uplatnit některé ze svých výše 
uvedených práv, zašlete nám prosím e-mail na adresu 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com nebo dopis 
poštou na adresu uvedenou výše v bodě 1. Pokud se na nás 
obrátíte, zajistěte prosím, abychom vás mohli jednoznačně 
identifikovat. 

 

14. Zabezpečení údajů 

 
Používáme veškerá potřebná technická a organizační opatření 
v souladu s nejnovějším vývojem k zajištění úrovně ochrany 
úměrné riziku podle příslušných zákonných požadavků. 

 

15. Nabídky třetích stran 

 
Služby jiných poskytovatelů, propojené s našimi službami, byly a 
jsou vytvořeny a poskytovány třetími stranami. Nemáme kontrolu 
nad designem, obsahem a/nebo fungováním těchto služeb. 
Výslovně se distancujeme od veškerého obsahu všech takto 
propojených služeb. Mějte prosím na paměti, že tyto služby, jako 
například webové stránky třetích stran, mohou instalovat soubory 
cookie na vaše zařízení nebo sbírat osobní údaje. Nemáme nad 
tím žádnou kontrolu. V  tomto ohledu prosím získejte potřebné 
informace přímo od těchto poskytovatelů služeb. 

 

16. Verze 

 
Platí nejnovější verze těchto Zásad ochrany osobních údajů. 
 
Poslední aktualizace: 1. listopadu 2019 
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Zvláštní zásady ochrany osobních údajů 
 

My Porsche a obchod Porsche Connect / webové stránky 

My Porsche a obchodu Porsche Connect 
 

Na portálu My Prosche nebo v obchodě Porsche Connect na 
našich webových stránkách My Porsche a obchodu Porsche 
Connect (dále také označovaných společně jako „webové 
stránky“) si můžete rezervovat služby My Porsche, Porsche 
Connect, Porsche Drive a Funkce na vyžádání (FoD) a aktivovat 
relevantní licence. K tomu je zapotřebí registrace na portálu My 
Porsche a uživatelský účet Porsche ID. Podle toho, o jakou službu 
se jedná, můžete používat a provádět správu výše uvedených 
služeb prostřednictvím našich webových stránek, různých aplikací 
Porsche nebo i ve vašem vozidle, pokud má bezdrátový přístup 
k internetu. 
 

1. Zvláštní poznámky týkající se používání našich webových 

stránek 

 

1.1 Poskytování přístupu k našim webovým stránkám 

 
Některé části našich webových stránek lze používat i bez 
registrace. I v takovém případě však mohou být zpracovávány 
vaše osobní údaje. 
 

1.1.1 Automatizovaný sběr údajů 

 
Když navštívíte naše webové stránky prostřednictvím svého 
zařízení, budeme zpracovávat tyto údaje: 
 

- datum a čas přístupu, 
- délka návštěvy stránek, 
- druh zařízení, 
- použitý operační systém, 
- použité funkce, 
- množství přenesených údajů, 
- typ události, 
- IP adresa, 
- URL odkazující stránky, 
- název domény. 

 

Tyto údaje zpracováváme na základě čl. 6, odst. 1 písm. f) 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) za 
účelem poskytování přístupu na webové stránky, zabezpečení 
jejich technického provozu a za účelem zjištění a odstranění chyb. 
Naším cílem je umožnit používání našich webových stránek a 
trvale zajistit jejich technickou funkčnost. Když navštívíte naše 
webové stránky, jsou tyto údaje zpracovávány automaticky. Bez 
poskytnutí těchto údajů nemůžete naše webové stránky používat. 
Tyto údaje nepoužíváme k tomu, abychom zjišťovali vaši 
totožnost. 
 

1.1.2 Zpracování údajů ke zlepšování našich online 

produktů a služeb 
 

Automaticky sbírané údaje zmíněné v bodě 1.1.1 se také 
zpracovávají za účelem zlepšování našich služeb, zajištění jejich 
dostupnosti a optimalizace uživatelského prostředí, a rovněž za 
účelem vyhodnocování vašeho používání našich webových 
stránek, sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách 
pro naše použití a poskytování dalších služeb souvisejících 
s používáním webových stránek. 

Vaše údaje zpracováváme podle ustanovení čl. 6, odst. 1 písm. f) 
nařízení GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o výkonnost 
a dostupnost našich produktů a rovněž o analýzu používání našich 
webových stránek jejich návštěvníky. Tyto údaje nepoužíváme 
k tomu, abychom zjišťovali vaši totožnost. 

V rámci výše popsaného zpracování údajů také ukládáme soubory 
cookie. Bližší informace uvádí bod 1.1.3. 

1.1.3 Soubory cookie 
 

Při návštěvě našich webových stránek mohou být do vašeho 
zařízení uloženy takzvané soubory „cookie“ (cookies) nebo 
„technologie podobné cookie“. Jsou to zpravidla malé datové 
soubory, které nám umožňují poskytnout vám širokou nabídku 
funkcí, usnadnit vám používání webových stránek a optimalizovat 
pro vás naše produkty a služby, Pokud si nepřejete, aby se 
cookies a/nebo podobné technologie používaly, můžete zabránit 
jejich ukládání pomocí příslušného nastavení vašeho zařízení 
a/nebo internetového prohlížeče nebo můžete použít jinou metodu 
jejich odmítnutí. Upozorňujeme však, že to může omezit 
provozuschopnost a funkčnost našich produktů a služeb. Bližší 
údaje o povaze, rozsahu, účelu a právním základu těchto souborů, 
stejně jako o možnostech vznášení námitek proti zpracování údajů 
získaných z cookies a technologií podobných cookies naleznete 
v Zásadách Porsche Smart Mobility pro soubory cookie na 
webových stránkách, které jsou k dispozici na stránce 
https://connect-store.porsche.com/cz/cs/t/privacy. 
 

1.2 Přístupová oprávnění pro zařízení 
 
K používání některých funkcí může být nutno udělit přístup 
k informaci o vaší lokalitě. 
 
Toto udělení přístupu je dobrovolné. Příslušná oprávnění jsou však 
pro určité funkce nezbytná, jinak tyto funkce nemůžete používat. 

Tato oprávnění zůstanou aktivní, dokud je nedeaktivujete 
v nastavení vašeho zařízení a/nebo internetového prohlížeče. 
 

1.3 Zvláštní služby a funkce 
 
Při používání našich webových stránek můžete dobrovolně 
poskytnout osobní údaje nebo se registrovat pro určité služby 
nebo funkce. Když se registrujete pro níže uvedené služby a 
funkce a budete je používat, budeme zpracovávat osobní údaje 
tak, jak je popsáno níže. 
 
K používání služeb a funkcí našich webových stránek uvedených 
v bodě 1.3.2 je zapotřebí, abyste se předtím registrovali a 
vytvořili uživatelský účet Porsche ID. Používání služeb a funkcí 
našich webových stránek uvedených v bodě 1.3.3 předchozí 
registraci nevyžaduje. 
 

1.3.1 Proces registrace a vytvoření uživatelského účtu 

Porsche ID 
 
Informace o registraci a vytvoření uživatelského účtu Porsche ID 
naleznete v bodě 4.1 Obecných zásad ochrany osobních údajů 
pro služby My Porsche a služby Porsche Connect / infrastrukturu 
digitálních služeb Porsche. 
 

1.3.2 Používání jednotlivých služeb 

s registrací/přihlášením 
 
Níže uvádíme funkce, které jsou součástí produktů a služeb na 
našich webových stránkách, a rovněž osobní údaje zpracovávané 
v každém jednotlivém případě, spolu s účelem a právním 
základem tohoto zpracování. 
 

1.3.2.1 Rezervace a aktivace služeb, nakládání 

s platebními informacemi 
Informace o rezervaci služeb prostřednictvím našich webových 
stránek a souvisejicím nakládání s platebními informacemi 
naleznete v bodě 5.1 Obecných zásad ochrany osobních údajů 
pro služby My Porsche a služby Porsche Connect / infrastrukturu 
digitálních služeb Porsche. 
 
Kde je to nezbytné, uvádíme dodatečné informace o zpracování 
osobních údajů pro naše služby, které lze rezervovat, formou 
dalších oznámení o zvláštních zásadách ochrany osobních údajů 
pro danou službu. 
 



 

 

Strana 7 ze 11 
Poslední aktualizace 11/2019 – Zvláštní zásady ochrany osobních údajů –  

My Porsche a obchod Porsche Connect / webové stránky My Porsche a obchodu Porsche Connect – Czechia -CS – Verze 1.1 
 

1.3.2.2 Používání služeb My Porsche a Porsche Connect 

 
Informace o používání služeb My Porsche a Porsche Connect 
prostřednictvím našich webových stránek naleznete v bodě 5.2 
Obecných zásad ochrany osobních údajů pro služby My Porsche a 
služby Porsche Connect / infrastrukturu digitálních služeb 
Porsche. 
 

1.3.2.3 Poskytování servisu a informací o záruce 
 
Před použitím této funkce se musíte registrovat a vytvořit 
uživatelský účet Porsche ID. 
 
Abychom vám mohli v portálu My Porsche na našich webových 
stránkách poskytovat informace o vašem vozidle, aktuálních 
zárukách a svolávacích akcích, zpracováváme základní údaje 
o vybavení a vozidle, jako je například identifikační číslo vozidla, 
aktuální záruky, rok daného modelu a obrázek modelu na 
osvědčení o registraci vozidla. 
 
Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů podle čl. 
6, odst. 1 písm. b) nařízení GDPR je plnění stávající smlouvy, 
kterou jsme s vámi uzavřeli. 
 

1.3.2.4 Žádost o termín servisu 
 
Před použitím této funkce se musíte registrovat a vytvořit 
uživatelský účet Porsche ID. 
 
Pokud si chcete prostřednictvím portálu My Porsche na našich 
webových stránkách sjednat termín servisu u prodejců a 
poskytovatelů servisu Porsche, můžeme na vaši žádost 
poskytnout příslušným, vámi zvoleným firmám údaje o zákazníkovi 
a vozidle. Dáte-li nám v rámci žádosti o servis své svolení, 
zašleme pro danou žádost prodejci nebo poskytovateli servisu, 
kterého si zvolíte, vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou 
adresu, Porsche ID, identifikační číslo vozidla z osvědčení 
o registraci vozidla, model vašeho vozidla, termíny servisu podle 
vaší volby, servis, který jste si zvolili, dodatečnou zprávu, kterou 
chcete se svou žádostí zaslat, a údaje o tom, jak si přejete být 
kontaktováni. 
 
Vaše osobní údaje budou předány jen jednou, a to v souvislosti 
s příslušnou žádostí o servis. Právním základem tohoto předání 
údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. 
Vaši žádost o servis uchováme, abychom mohli podle čl. 6 odst. 
1 písm. b) nařízení GDPR plnit smlouvu, kterou jsme s vámi 
uzavřeli. 
 

1.3.3 Používání jednotlivých služeb bez 

registrace/přihlášení 

 
Níže uvádíme funkce na našich webových stránkách a rovněž 
osobní údaje zpracovávané v každém jednotlivém případě, spolu 
s účelem a právním základem tohoto zpracování. 
 

1.3.3.1 Kontakt prostřednictvím živého chatu 

 
Před použitím této funkce se nemusíte registrovat ani vytvořit 
uživatelský účet Porsche ID. 
 
Na některých svých webových stránkách nabízíme kontakt a 
poradenství prostřednictvím živého chatu. Můžete si tak 
vyměňovat textové zprávy s některým z našich konzultantů. Při 
otevření a používání živého chatu váš prohlížeč hned na počátku 
z technických důvodů automaticky přenáší níže uvedené údaje, 
které ukládáme je odděleně od dalších údajů případně 
poskytnutých za jiných okolností: 
 

- datum a čas přístupu, 
- délka návštěvy našich webových stránek, 
- typ prohlížeče včetně verze, 

- použitý operační systém, 
- množství přenesených údajů, 
- typ události, 
- IP adresa. 

 

Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6, odst. 1, písm. 
f) nařízení GDPR, a naším oprávněným zájmem je ochrana a 
udržování provozu a bezpečnosti našich produktů a služeb a také 
odstranění chyb. V tomto kontextu také zpracováváme údaje za 
účelem analýzy, aniž při tom identifikujeme konkrétní osoby. 
 
Jestliže nám pak prostřednictvím živého chatu sdělíte další osobní 
údaje, činíte tak dobrovolně. Pokud budeme k řešení vašeho 
problému potřebovat nějaké osobní údaje, sdělíme vám to a 
požádáme vás o ně. Text, který zadáte na obrazovce během 
živého chatu, pro nás ukládá externí poskytovatel služeb na jeho 
serveru. Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6, odst. 
1, písm. b) nařízení GDPR. 
 

2. Práva subjektu údajů 
 
Jakožto osoba dotčená zpracováním údajů máte určitá práva. 
Zejména můžete kdykoli vznést námitku proti používání souborů 
cookie nebo obdobných technologií. Bližší informace naleznete 
v Zásadách Porsche Smart Mobility pro soubory cookie na 
webových stránkách, které jsou k dispozici na stránce 
https://connect-store.porsche.com/cz/cs/t/privacy. 
 
Informace ohledně dalších práv, která máte k dispozici, naleznete 
také v bodě 13 našich Obecných zásad ochrany osobních údajů 
pro služby My Porsche a služby Porsche Connect / infrastrukturu 
digitálních služeb Porsche na stránce https://connect-
store.porsche.com/cz/cs/t/privacy. 
 

3. Změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů a 

verze 
 
Vyhrazujeme si právo provádět v těchto Zvláštních zásadách 
ochrany osobních údajů změny. Aktualizovaná verze Zásad 
ochrany osobních údajů je vždy k dispozici na adrese 
https://connect-store.porsche.com/cz/cs/t/privacy. 
 
Verze: 01/11/2019 
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Porsche Smart Mobility 
 

Zásady pro soubory cookie na webových stránkách 

 

 

Rozsah platnosti 

 
Tyto Zásady pro soubory cookie na webových stránkách platí 
navíc k Obecným zásadám ochrany osobních údajů pro služby 
My Porsche a služby Porsche Connect / infrastrukturu 
digitálních služeb Porsche a navíc ke Zvláštním zásadám 
ochrany osobních údajů, případně k dalším zvláštním 
zásadám ochrany osobních údajů pro dané služby ve formě 
webových stránek (dále se tyto služby označují pojmem 
„webové stránky“), a popisují typ, rozsah, účel a právní základ 
zpracování údajů ze souborů cookie a obdobných technologií 
(dále společně označovaných pojmem „cookies“), stejně jako 
možnosti vznášet námitky ohledně tohoto zpracování. Obecné 
zásady ochrany osobních údajů pro služby My Porsche a 
služby Porsche Connect / infrastrukturu digitálních služeb 
Porsche a Zvláštní zásady ochrany osobních údajů a případně 
další zvláštní zásady ochrany osobních údajů pro dané služby 
ve formě webových stránek také platí ve vztahu ke všem 
dalším informacím. Datum: 01.11.2019. 

 

Co jsou soubory cookie? 
 
Soubory cookie (cookies) používáme, abychom vám mohli 
nabídnout komplexní rozsah funkcí, rozpoznávat vaše 
preference, usnadnit vám používání našich webových stránek 
a optimalizovat pro vás naše produkty a služby. Jsou to 
většinou malé datové soubory ukládané do vašeho počítače 
prostřednictvím webového prohlížeče. 

 

Kategorie cookies 
 
Cookies používáme za různým účelem a pro různé funkce. 
Rozlišujeme je podle toho, zda je použití cookies technicky 
nezbytné (technická nezbytnost), jak dlouho jsou uloženy a 
používány (délka uložení), zda tyto soubory uložily naše 
webové stránky nebo třetí strany a který poskytovatel daný 
soubor cookie nebo podobnou technologii umístil (společně 
dále jako „poskytovatel cookies“). 
 
Technická nezbytnost 
 
Technicky nezbytné cookies: Používáme některé cookies, 
protože jsou nezbytné k zajištění řádného fungování našich 
webových stránek a jejich jednotlivých funkcí. Tyto cookies 
jsou automaticky umístěny, jakmile navštívíte naše webové 
stránky nebo použijete určité funkce, pokud nastavení vašeho 
prohlížeče umístění cookies nebrání. 
 
Cookies, které nejsou technicky nezbytné: Oproti tomu 
cookies, které nejsou technicky nezbytné, se používají 
například s cílem zlepšit používání a výkon našich webových 
stránek nebo uložit Vámi zvolená nastavení. Cookies, které 
nejsou technicky nezbytné, používáme také k získávání 
informací o frekvenci používání určitých oblastí našich 
webových stránek, abychom je mohli v budoucnu cíleným 
způsobem upravit podle vašich potřeb. Neukládáme cookies, 
které nejsou technicky nezbytné, dokud kliknutím na 
odpovídající pole nepotvrdíte, že berete na vědomí naše 
oznámení k používání souborů cookies a že budete nadále 
používat naše webové stránky. 
 
Doba uložení 
 
Relační cookies: Většina cookies je zapotřebí jen po dobu 
trvání vaší návštěvy webových stránek nebo vaší současné 

relace. Budou vymazány nebo ztratí platnost, jakmile opustíte 
naše webové stránky nebo jakmile skončí vaše současná 
relace (tzv. „relační cookies“). Relační cookies slouží například 
k ukládání určitých informací během relace, jako jsou 
přihlašovací údaje pro webové stránky nebo obsah nákupního 
košíku. 
 
Trvalé cookies: Soubory cookies jsou ukládány delší dobu jen 
v ojedinělých případech, například aby vás stránky mohly 
rozpoznat, když je znovu navštívíte, a zpřístupnit vaše uložené 
nastavení. Můžete tak mít rychlejší a pohodlnější přístup 
k našim stránkám a nemusíte znovu volit určité možnosti 
nastavení, jako např. jazyk. Trvalé cookies budou automaticky 
vymazány po uplynutí určité předem stanovené doby od 
návštěvy stránek nebo domény, na kterých byly cookies 
použity. 
 
Průběžné cookies: Tyto cookies jsou využívány ke komunikaci 
mezi různými interními servery společnosti Porsche. Jsou 
umístěny na začátku uživatelské interakce a vymazány, 
jakmile interakce skončí. Průběžné cookies mají během 
interakce přiděleno jedinečné identifikační číslo, ale to nevede 
k identifikaci zákazníka nebo uživatele. 
 
Poskytovatelé cookies 
 
Cookies poskytovatele: Když navštívíte naše webové stránky, 
většinou jsou cookies umístěny na váš prohlížeč 
provozovateli, které pro naše webové stránky používáme. 
 
Cookies třetích stran: Oproti tomu, tzv. „cookies třetích stran“ 
umísťují a využívají jiné strany nebo webové stránky, například 
poskytovatelé nástrojů webové analytiky. Bližší údaje 
o webové analytice a měření návštěvnosti naleznete v další 
části těchto zásad pro soubory cookie. Třetí strany mohou 
také používat cookies k zobrazení reklam nebo integraci 
obsahu ze stránek sociálních sítí, například pomocí pluginů 
pro sociální sítě. 

 

Využívání cookies pro webovou analytiku a měření 

návštěvnosti 
 
Pro účely webové analytiky a měření návštěvnosti používáme 
následující služby: 
 
Používáme Google Analytics, službu webové analytiky 
poskytovanou společností Google Ireland Limited, Google 
Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, 
Irsko (dále jen „Google“). Google Analytics využívá cookies 
třetích stran ke zjištění frekvence používání určitých oblastí 
našich webových stránek a zjištění preferencí. Informace 
o vašem používání webových stránek (včetně vaší zkrácené IP 
adresy), zprostředkované souborem cookie, budou přenášeny 
a ukládány na server společnosti Google ve Spojených 
státech. Google použije tyto informace pro naši společnost za 
účelem vyhodnocení vašeho využívání našich webových 
stránek, sestavování zpráv o aktivitě na našich webových 
stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících 
s používáním webových stránek a internetu. 
 
Právním základem používání služeb pro účely webové 
analytiky a měření návštěvnosti, jako je Google Analytics, je 
čl. 6, odst. 1, písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů (dále jen „GDPR“); náš legitimní zájem vyplývá z výše 
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uvedených účelů použití, jako je zejména analýza, 
optimalizace a ekonomický provoz našich webových stránek. 
 

Vymazání cookies a námitky proti jejich využívání 
 
Přijímání cookies při používání webových stránek není 
povinné. Pokud si nepřejete, aby se cookies ukládaly do 
vašeho zařízení, můžete zakázat jejich přijímání 
v systémovém nastavení svého prohlížeče. Můžete také 
kdykoli vymazat uložené cookies ze svého zařízení. Pokud 
však nebudete cookies přijímat, může být pro vás fungování 
našich webových stránek omezeno. 
 
Pokud si nepřejete dovolit provádění webové analytiky, 
můžete také kdykoli zakázat využívání cookies služby Google 
Analytics pomocí doplňku prohlížeče. Ten si můžete stáhnout 
zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
 
V takovém případě bude ve vašem počítači uložena informace 
o „odmítnutí“ (opt-out) uvádějící, že jste deaktivovali Google 
Analytics. Pamatujte prosím, že tato informace o „opt-out“ 
deaktivuje Google Analytics pouze na tom zařízení a 
prohlížeči, kde byla tato možnost nastavena. 
 
Budete ji možná muset znovu nastavit, pokud ze svého 
zařízení vymažete cookies. Kromě doplňku prohlížeče máte 
i jinou možnost, jak  zabránit sběru dat službou Google 
Analytics, například na mobilních zařízeních. Můžete kliknout 
na tento odkaz: 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/. Tím se nastaví 
tzv. opt-out cookie, a tento soubor v budoucnu zabrání sběru 
údajů. Soubor opt-out cookie bude uložen ve vašem zařízení a 
platí pouze pro ten prohlížeč, který jste použili při jeho 
nastavení, a pouze pro naše webové stránky. Pokud soubory 
cookies ze svého prohlížeče vymažete, budete muset tento 
soubor cookie znovu nastavit. 
 
Ve svém zařízení můžete také aktivovat funkci „Nesledovat“ 
(Do Not Track). Když je tato funkce aktivovaná, sdělí vaše 
zařízení příslušné službě, že si nepřejete být sledováni. 
 
Následující konkrétní cookies mohou být uloženy, když 
navštívíte naše webové stránky: 
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Seznam cookies 

 
My Porsche a obchod Porsche Connect / webové stránky My Porsche a obchodu Porsche Connect 
 

Název souboru cookie Technická 
nezbytnost 

Doba uložení Poskytovatel 
cookies 

Účel a zájem Právní 
základ 

CIAM.s Ano 
Průběžný soubor 
cookie 

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

Tento soubor cookie je nezbytný ke 
kontrole toho, zda prohlížeč uživatele 
podporuje cookies. 

Čl. 6, odst. 
1, písm. f) 
nařízení 
GDPR 

CIAM.m Ano 
Relační soubor 
cookie 

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

Tento soubor cookie je nezbytný k ověření 
uživatele. 

Čl. 6, odst. 
1, písm. f) 
nařízení 
GDPR 

CIAM.h Ano 
Relační soubor 
cookie 

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

Tento soubor cookie je nezbytný k uložení 
relace a přihlašovacích údajů uživatele 
v My Porsche. 

Čl. 6, odst. 
1, písm. f) 
nařízení 
GDPR 

CIAM.status Ano 
Relační soubor 
cookie 

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

Tento soubor cookie je nezbytný ke 
sledování stavu relace uživatele v My 
Porsche. 

Čl. 6, odst. 
1, písm. f) 
nařízení 
GDPR 

pcc.cookieAcceptance Ano 
Trvalý soubor 
cookie (doba 
uložení: 1 rok) 

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

Tento soubor cookie ukládá v prohlížeči 
rozhodnutí uživatele o tom, zda je možno 
ukládat cookies v jeho prohlížeči. 

Čl. 6, odst. 
1, písm. f) 
nařízení 
GDPR 

nonce.* Ano 
Průběžný soubor 
cookie 

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

Tento soubor cookie ukládá dočasně 
v serveru rozhodnutí uživatele o tom, zda 
je možno ukládat cookies v jeho prohlížeči. 

Čl. 6, odst. 
1, písm. f) 
nařízení 
GDPR 

PF Ano 
Relační soubor 
cookie 

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

Tento soubor cookie je nezbytný 
k internímu ověření uživatele mezi různými 
servery společnosti Porsche. 

Čl. 6, odst. 
1, písm. f) 
nařízení 
GDPR 

CIAM.pcc Ano 
Relační soubor 
cookie 

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

Tento soubor cookie je nezbytný k uložení 
relace a přihlašovacích údajů uživatele 
v My Porsche. 

Čl. 6, odst. 
1, písm. f) 
nařízení 
GDPR 

f5_cspm Ano 
Relační soubor 
cookie 

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

Tento soubor cookie je nezbytný 
k přesměrování uživatele na proxy server 
prostřednictvím funkce vyrovnávání 
zatížení.  

Čl. 6, odst. 
1, písm. f) 
nařízení 
GDPR 

_utma Ne 
Trvalé soubor 
cookie (doba 
uložení: 2 roky) 

Google 
Tento soubor cookie ukládá údaje o počtu 
návštěv uživatele pro Google Analytics. 

Čl. 6, odst. 
1, písm. f) 
nařízení 
GDPR 

_utmt Ne 
Relační soubor 
cookie 

Google 
Tento soubor cookie ukládá typ žádosti 
uživatele pro Google Analytics. Rozlišuje 
události, transakce a položky. 

Čl. 6, odst. 
1, písm. f) 
nařízení 
GDPR 

_utmb Ne 
Relační soubor 
cookie 

Google 
Tento soubor cookie ukládá údaj o délce 
relace uživatele pro Google Analytics. 

Čl. 6, odst. 
1, písm. f) 
nařízení 
GDPR 

_utmz Ne 
Relační soubor 
cookie 

Google 
Tento soubor cookie ukládá pro Google 
Analytics údaj o odkazující stránce, ze 
které se uživatel dostal na My Porsche. 

Čl. 6, odst. 
1, písm. f) 
nařízení 
GDPR 

_utmv Ne 
Relační soubor 
cookie 

Google 

Tento soubor cookie agreguje uložená 
data pro Google Analytics tak, aby je 
mohla společnost Porsche AG zobrazit 
v jednotlivých anonymizovaných zprávách. 

Čl. 6, odst. 
1, písm. f) 
nařízení 
GDPR 

NREUM Ne 

Relační soubor 
cookie, který se 
vymaže při 
zavření prohlížeče 

New Relic Inc. 

Tento soubor cookie se vytváří pouze 
v prohlížečích, které nepodporují rozhraní 
Navigation Timing API. Pokud prohlížeč 
rozhraní Navigation Timing API podporuje, 
lze k určení času spuštění navigace použít 
nativní rozhraní. 

Čl. 6, odst. 
1, písm. f) 
nařízení 
GDPR 

NRAGENT Ne 

Relační soubor 
cookie, který se 
vymaže při 
zavření prohlížeče 

New Relic Inc. 

Tento soubor cookie se používá ke 
komunikaci mezi metrikou koncového 
uživatele služby sběru dat New Relic a 
agenty spuštěnými v příslušné webové 

Čl. 6, odst. 
1, písm. f) 
nařízení 
GDPR 
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aplikaci. Token identifikuje a koreluje stopy 
transakcí v aplikační vrstvě 
s odpovídajícími stopami prohlížeče. 

JSESSIONID Ne 

Relační soubor 
cookie, který se 
vymaže při 
zavření prohlížeče 

New Relic Inc. 

Tento soubor cookie slouží k ukládání ID 
relace, aby služba sběru dat New Relic 
mohla sledovat počet relací pro danou 
aplikaci aplikace. Hodnota souboru cookie 
je generována serverem Jetty. 

Čl. 6, odst. 
1, písm. f) 
nařízení 
GDPR 

pcc-pers Ano 
Relační soubor 
cookie 

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

Tento soubor cookie slouží k uložení ID 
relace, aby obchod Porsche Connect mohl 
vaši relaci zpracovat. Hodnota souboru 
cookie je generována funkcí vyrovnávání 
zatížení. 

Čl. 6, odst. 
1, písm. f) 
nařízení 
GDPR 

yCluster Ne 
Relační soubor 
cookie 

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

Tento soubor cookie slouží k uložení ID 
relace, aby obchod Porsche Connect mohl 
vaši relaci zpracovat. Hodnota souboru 
cookie je generována aplikací. 

Čl. 6, odst. 
1, písm. f) 
nařízení 
GDPR 

 


