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Porsche Smart Mobility GmbH 

 

Üldine eraelu puutumatuse poliitika 

 

My Porsche ja Porsche Connect Services / Porsche Digital Service Infrastructure 

 

 
Meil, Porsche Smart Mobility GmbH-l (edaspidi „meie” või „PSM 
GmbH”), on hea meel selle üle, et te kasutate My Porsche't, meie 
Porsche Connect'i teenuseid ja muid meie digitaalseid pakkumisi 
(edaspidi eraldi või koos ka „teenused” ja koos “Porsche Digital 
Service Infrastructure”) ja et te tunnete huvi meie ettevõtte ja meie 
toodete vastu. Teie eraelu puutumatus on meie jaoks oluline. Me 
võtame teie isikuandmete kaitsmist ja isikuandmete 
konfidentsiaalset käsitsemist väga tõsiselt. Teie isikuandmete 
töötlemine kuulub ainult andmekaitset ja eraelu puutumatust 
käsitlevatele õigusaktide kohaldamisalasse, eelkõige ELi 
isikuandmete kaitse üldmääruse (edaspidi „GDPR”) 
kohaldamisalasse. Käesolev eraelu puutumatuse poliitika annab 
teile teavet teie isikuandmete töötlemise ja teie kui andmesubjekti 
õiguste kohta seoses teiepoolse teenuste kasutamisega. Üksikute 
teenuste kohta leiate teavet spetsiifilisest eraelu puutumatuse 
poliitikast ja, kui see on kohaldatav, täiendavatest spetsiifilistest 
eraelu puutumatuse teatistest, mis kuuluvad vastava teenuse 
juurde. 
 
Kui lisame välistele sotsiaalmeedia saitidele lingi sellele eraelu 
puutumatuse poliitikale, siis kehtivad järgmised tingimused ainult 
siis, kui nendel sotsiaalmeedia saitidel toimuvad 
andmetöötlustoimingud kuuluvad meie vastutusalasse, ja 
tingimusel, et nendel sotsiaalmeedia saitidel puudub täpsem ‒ ja 

seega ülimuslikum ‒ andmekaitset ja eraelu puutumatust puudutav 

teave. 
 

1. Vastutav andmetöötleja ja andmekaitseametnik; 

kontaktteave 

 
Kui selles üldise eraelu puutumatuse poliitikas, sellel põhinevas 
spetsiifilises eraelu puutumatuse poliitikas või, kui see on 
kohaldatav, täiendavates spetsiifilistes eraelu puutumatuse 
teatistes, mis kuuluvad konkreetse teenuse juurde, ei ole 
selgesõnaliselt sätestatud teisiti, on andmekaitse- ja eraelu 
puutumatuse seaduse tähenduses vastutavaks andmetöötlejaks: 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Saksamaa 
E-post: smartmobility@de.porsche.com 
 
Kui teil on küsimusi või soovitusi seoses andmekaitse või eraelu 
puutumatusega, võtke meiega julgesti ühendust. 
 
Saate meie andmekaitseinspektori poole pöörduda järgmisel 
aadressil: 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Data Protection Officer 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Saksamaa 
Kontakt: dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com 

 

 

2. Andmekaitse objekt 

 
Andmekaitse objektiks on isikuandmete kaitse. Isikuandmed on 
kogu teave, mis puudutab tuvastatavat või tuvastatud füüsilist 
isikut (nn „andmesubjekt”). See hõlmab sellist teavet nagu nimi, 
postiaadress, e-posti aadress või telefoninumber ning samuti 
teavet, mis antakse meie Porsche Digital Service Infrastructure'i 
kasutamisel. 

 

3. Andmetöötluse iseloom, ulatus, eesmärgid ja õiguslikud 

alused Porsche Digital Service Infrastructure'i puhul 

 
See üldine eraelu puutumatuse poliitika annab teile ülevaate 
andmetöötluse iseloomust, ulatusest, eesmärkidest ja õiguslikest 
alustest Porsche ID kasutajakonto registreerimisel, loomisel ja 
kasutamisel, nagu ka meie teenuste broneerimisel ja kasutamisel 
teie Porsche ID kasutajakonto alusel. Järgnevas tekstis leiate te 
andmekaitse ja eraelu puutumatusega seotud teavet, nagu näiteks 
isikuandmete vastuvõtjad, andmetöötlus kolmandates riikides ja 
teie õigused andmesubjektina, mida kohaldatakse üldiselt Porsche 
Digital Service Infrastructure'i kasutamisel. Üksikasjalikumat teavet 
isikuandmete töötlemise kohta seoses üksikute teenuste 
kasutamisega ja asjakohaste õiguslike aluste ja andmesubjektide 
konkreetsete õiguste kohta seoses asjakohase teenusega leiate 
ka spetsiifilisest eraelu puutumatuse poliitikast ja, kui see on 
kohaldatav, täiendavatest spetsiifilistest eraelu puutumatuse 
teatistest, mis kuuluvad vastava teenuse juurde. 

 

4. Porsche ID kasutajakonto 

 
Porsche Digital Service Infrastructure'i ja selles pakutavate 
teenuste täielikuks kasutamiseks peate te registreeruma ja looma 
Porsche ID kasutajakonto My Porsche's. Pärast 
registreerimisprotsessi lõpuleviimist ja oma Porsche ID 
kasutajakonto loomist saate te endale ka Porsche ID (Porsche ID 
kasutajakonto kasutajanimi). Registreerumise ajal ning teie 
Porsche ID kasutajakonto loomisel ja kasutamisel töödeldakse 
isikuandmeid ja on võimalik, et neid edastatakse kolmandatele 
osapooltele, nagu on kirjeldatud allpool, et täita meie lepingulisi 
kohustusi sellises olukorras. Kui ei ole märgitud teisiti, teostame 
me kõiki töötlemistoiminguid, mida on kirjeldatud selles lõigus, et 
täita teie ja meie vahel sõlmitud lepingut vastavalt GDPRi artikli 6 
lõike 1 punktile. 

 

4.1 Registreerumisprotsess ja Porsche ID kasutajakonto 

loomine 

 
Porsche ID kasutajakonto saate registreerida ja luua ühel kahest 
järgmisest viisist: 

 

 

4.1.1 Kutse volitatud edasimüüjalt 

 
Kui te soovite, sisestab teie volitatud edasimüüja teilt saadud 
isikuandmed meie süsteemi. Seejärel saate te lingi, näiteks e-posti 
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teel, mida peate kasutama oma registreerumise kinnitamiseks ja 
oma Porsche ID kasutajakonto loomiseks. Võtke arvesse, et 
volitatud edasimüüjad on sõltumatud ettevõtted ja meil puudub 
nende üle kontroll. Täiendavaks verifitseerimiseks kasutatakse 
veel teist meetodit, näiteks tekstisõnumiga saadetud koodi, mille 
te sisestate registreerimisprotsessi käigus ja oma Porsche ID 
kasutajakonto loomisel. 

 

4.1.2 Iseregistreerimine 

 
Kui te ei ole registreerunud ja loonud oma Porsche ID 
kasutajakontot volitatud edasimüüja kaudu, saate ise registreerida 
ja luua oma Porsche ID kasutajakonto ning sisestada oma 
isikuandmed. Valitud riikides saate ka lisada sõiduki ja kasutada 
täiendavaid digitaalseid teenuseid, mille jaoks on nõutav, et 
oleksite sõiduki omanik. Selleks peate te laadima üles ka 
identifitseerimisdokumendi koopia ja omandiõigust tõendava 
dokumendi ning, kui te ei ole sõiduki omanik, sõiduki omaniku 
volituse pärast seda, kui olete sisestanud sõiduki 
identifitseerimisnumbri. Need dokumendid vaadatakse üle lähtuvalt 
meie kontrollkriteeriumitest. Kontrolli eduka läbimise kinnitamiseks 
salvestame me ka nimed, sünnikuupäevad, sünnikohad, aadressid 
ja dokumentide kehtivusajad, nagu need on esitatud asjakohastes 
identifitseerimisdokumentides, ja sõiduki identifitseerimisnumbrid, 
omaniku nimed ja aadressid, mis on näidatud omandiõigust 
tõendavas dokumendis. Kui kontrollimine on lõpule viidud, siis 
dokumentide koopiad kustutatakse. Kui te lisate sõiduki ja teile on 
seejärel Porsche ID kasutajakonto alusel määratud konkreetne 
sõiduk, luuakse nn sõiduki link (edaspidi „sõiduki link”). Pärast 
edukat ülevaatust saate te lingi, näiteks e-posti teel, mida peate 
kasutama oma registreerumise kinnitamiseks ja oma Porsche ID 
kasutajakonto loomiseks. Täiendavaks verifitseerimiseks 
kasutatakse veel teist meetodit, näiteks tekstisõnumiga saadetud 
koodi, mille te sisestate registreerimisprotsessi käigus ja oma 
Porsche ID kasutajakonto loomisel. 
 
Iseregistreerimisel nõutakse, et te laete oma seadmest üles fotod. 
See tähendab, et teilt küsitakse luba juurdepääsuks teie seadme 
kaamerale ja fototeegile. Loa andmine on vabatahtlik. Ent kui te 
soovite kasutada iseregistreerimise funktsiooni, on loa andmine 
nõutav, kuna muidu ei saa te kasutada iseregistreerimise 
funktsiooni. Luba jääb aktiivseks seni, kuni te selle oma seadmes 
ja/või interneti-brauseris lähtestate, deaktiveerides vastava sätte. 
 

(a) Porsche ID kasutajakonto registreerimisel ja loomisel 

nõutav teave 
 
Kui te registreerute ja loote oma Porsche ID kasutajakonto, peate 
te (iseregistreerimise puhul) sisestama oma e-posti aadressi, 
parooli, oma nime ja kõik liited, kontaktandmed ja aadressi, 
mobiiltelefoni numbri, e-posti aadressi ja, kui see on kohaldatav, 
ka keele, milles soovite meiega suhelda, või (Porsche ID 
kasutajakonto registreerimise ja loomise korral volitatud 
edasimüüja kaudu) kinnitama need isikuandmeid oma Porsche ID 
kasutajakonto registreerimise ja loomise käigus. Neid 
isikuandmeid on vaja selleks, et luua ja hallata teie Porsche ID 
kasutajakontot, et saaksite kasutada kõiki meie teenuseid, mida 
pakutakse Porsche Digital Service Infrastructure'i raames. Valitud 
riikides saate te kasutada meie pakkumisi ka potentsiaalse 
kliendina. Sel juhul peate te meile esitama vaid oma nime, e-posti 
aadressi ja parooli. Me vajame neid ja, kui see on kohaldatav, ka 
täiendavaid isikuandmeid selleks, et saaksime vastata teie 
päringutele, küsimustele ja kriitikale. Lisaks sellele salvestame me 
teie kõige viimase sisselogimise. Porsche ID kasutajakonto 
registreerimisel ja loomisel kontrollime me teie nime ja aadressi 
tõepärasust. 
 

(a) Porsche ID kasutajakonto registreerimisel ja loomisel 

vabatahtlikult esitatav teave 
 
Porsche ID kasutajakonto registreerimisel ja loomisel on teil ka 
võimalus sisestada täiendavaid andmeid, nagu täiendav teave 
nime kohta (nt akadeemilised tiitlid), ettevõtte kontaktandmed, 
sünnikuupäev, muud telefoninumbrid, krediitkaardi andmed (mis 

salvestatakse ainult makseteenuse pakkuja juures), teie sõiduki 
registreerimisnumber ja isikliku sõiduki nimi. Sellele lisaks saate te 
esitada teavet oma huvide ja eelistuste ning soovitud 
suhtluskanalite kohta. Võtke arvesse, et see teave ei ole vajalik 
teie Porsche ID kasutajakonto registreerimiseks ja loomiseks ning 
ainult teie otsustate, kas soovite neid isikuandmeid meile anda. 

 

4.2 Porsche Digital Service Infrastructure: andmete 

töötlemine pärast Porsche ID kasutajakonto registreerimist 

ja loomist 

 
Kui te olete registreerinud ja loonud oma Porsche ID 
kasutajakonto, jagame me teenust osutavate Porsche 
edasimüüjatega põhilist teavet, mis puudutab teie Porsche ID 
kasutajakontot ja teie sõidukeid, et saaksime teile pakkuda 
teenuseid ka meie edasimüüja ettevõtte kaudu, kui seda peaks 
vaja olema. See on vajalik, et täita teie ja meie vahel sõlmitud 
lepingut vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile b. Sel eesmärgil 
me edastame mitte ainult teie sõiduki identifitseerimisnumbri, vaid 
ka teie kasutajanime (Porsche ID), teenuste ja tootepakkumiste 
tehnilise ja/või müügiga seotud saadavaloleku teie Porsche ID 
kasutajakonto või sõiduki jaoks ning asjakohased sündmused, mis 
on seotud teie Porsche ID kasutajakonto loomise, muutmise ja 
kustutamisega, ning samuti lingid sõidukile, valiku edasimüüjatest 
või teabe teenuste aktiveerimise või deaktiveerimise kohta. 
 
Kui te olete valinud volitatud edasimüüja ja andnud oma nõusoleku, 
jagatakse teie Porsche ID kasutajakontol salvestatud 
isikuandmeid, eelkõige kontaktteavet, klienditeeninduse teavet, 
lepingut ja teenust puudutavaid andmeid ja teavet teie huvide, 
sõidukite ja kasutatavate teenuste kohta volitatud edasimüüjaga ja 
see teave sünkroonitakse teid puudutavate isikuandmetega, mille 
volitatud edasimüüja võib olla salvestanud. Kui te soovite, et neid 
andmeid edaspidi enam ei jagataks, saate vastavalt muuta 
kasutaja sätteid oma Porsche ID kasutajakontol. Sellest hetkest 
alates ei jagata eelnimetatud isikuandmeid enam volitatud 
edasimüüjaga. Õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks sellisel 
juhul on teie antud nõusolek vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 
punktile a. 

 

4.3 Porsche ID kasutajakonto kustutamine 

 
Kui te kustutate oma Porsche ID kasutajakonto, kustutatakse 
lepinguliste suhete lõppemisel ka isikuandmed, mis on salvestatud 
teie Porsche ID kasutajakontol, kuid mitte enne teie olemasolevate 
teenuse litsentside aegumist. Isikuandmed, mis peavad olema 
salvestatud õiguslikel põhjustel, blokeeritakse (nn „töötlemise 
piiramine”). Pärast seda ei ole isikuandmed enam edasiseks 
kasutamiseks ja eelkõige teenuste kasutamiseks saadaval. Selle 
tulemusena on võimalik, et teenused ei toimi enam täies mahus 
või üldse mitte. Te ei saa enam kasutada täismahus ka Porsche 
Digital Service Infrastructure'i. Kui edaspidi andmete vastutavad 
töötlejad Porsche ettevõtete grupis töötlevad isikuandmeid omal 
vastutusel, ei avalda see enam nende isikuandmete töötlemisele 
mõju. Kui isikuandmeid on jagatud teie valitud edasimüüjaga 
lähtuvalt teie nõusolekust vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile 
a, teavitame me edasimüüjat teie Porsche ID kasutajakonto 
kustutamisest. 

 

5. Kesksed teenused 

 

5.1 Teenuste broneerimine ja aktiveerimine, makseteabe 

töötlemine 

 
Te saate broneerida ühe või mitu teenust keskkondades My 
Porsche Services ja Porsche Connect Services, samuti saate 
aktiveerida teenuse litsentse. Kui isikuandmeid töödeldakse 
kõnealuste teenuste raames, saate te vastavat teenust või 
teenusepaketti valides vaadata ka pakkumise üksikasjades 
sisalduvat asjakohast teavet. Broneeringu ja sellega seotud 
lepinguliste suhete täitmiseks ja teostamiseks töötleme me lisaks 
asjakohasele broneerimisteabele ka isikuandmeid, mis on kogutud 
teie Porsche ID kasutajakonto registreerimise ja loomise käigus. 



 
 

Lk 3/11 
Viimati värskendatud 11/2019 – Üldine eraelu puutumatuse poliitika – Eesti –ET– Versioon 1.1 

Te saate muuta oma arveldusaadressi, enne kui 
broneerimisprotsess lõpule viiakse. Sel juhul kasutame me teie 
esitatud aadressiteavet arvete väljastamise ja maksmise 
eesmärgil. 
 
Oleme sõlminud lepingu makseteenuse pakkujaga, et töödelda 
tasuliste teenuste makseid teenuste My Porsche, Porsche 
Connect ja Porsche Drive eest. Sel eesmärgil töötleme me teie 
krediitkaardi andmeid nagu ka asjakohast makseteavet ja teie IP-
aadressi andmeid. Näiteks tasuliste teenuste broneerimise käigus 
edastame me teabe, mis hõlmab arvel olevat summat, teie IP-
aadressi ja kordumatut tehinguvõtit, mida saab kasutada teie 
makse eraldamiseks makse töötlemise eesmärgil. Teie 
krediitkaardi andmete haldamine ja teie makse töötlemine toimub 
PSM GmbH nimel makseteenuse pakkuja süsteemide kaudu. Kui te 
sisestate oma krediitkaardi andmed, toimub see otse 
makseteenuse pakkuja sisestusvälja kaudu, mis ise krüpteerib 
selle teabe teie seadmes. Seejärel edastatakse krüpteeritud 
andmed meie poolt makseteenuse pakkujale, kelle juures need 
salvestatakse ja kus neid kasutatakse maksete eest tasumisel. 
Õiguslik alus selleks töötlemiseks on teie ja meie vahel sõlmitud 
lepingu täitmine vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile b. 
 
Ainult kontode debitoorse võlgnevuse haldamise eesmärgil (kaasa 
arvatud vastavuskontrollid ja õigusnormidega nõutud ulatuses) ja 
krediidivõime hindamiseks töötleb kasutatud makseteenuse 
pakkuja meie nimel teie kliendi- ja kontaktandmeid (nimi, aadress, 
e-posti aadress, Porsche Connect'i kliendinumber, kui see on 
kohaldatav, ettevõtte nimi ja sidusettevõtted) ja sõiduki 
identifitseerimisnumbrit, mis on näidatud omandiõiguse tõendil. 
Õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks eelnimetatud 
eesmärkidel on vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile a meile 
kehtivate seaduslike kohustuste täitmine või vastavalt GDPRi artikli 
6 lõike 1 punktile f meie õigustatud huvide kaitsmine õigusaktidest 
tulenevate nõuete täitmisel. 
 
Kui broneerimine on lõpule viidud, saate te teenused aktiveerida. 
See salvestab teie kasutusloa süsteemis ja tagab saadaolevate 
teenuste asjakohase värskendamise. 
 
Teatud teenuste kasutamiseks (näiteks laadimisjaamade 
pakkumised), saadetakse toote ostmise korral paljudes riikides, 
kus teenust pakutakse, klientidele posti teel personaliseeritud 
kaart, mis sisaldab RFID-kiipe (Porsche ID Card, Porsche Charging 
Card). Sellele kaardile on salvestatud identifitseerimisnumber, 
mida saab kasutada teie kaardi sidumiseks Porsche ID 
kasutajakontoga. Kaardile endale salvestatakse digitaalselt ainult 
identifitseerimisnumber, mitte mingil juhul teie nime ega aadressi. 
Kui kaart on kaotsi läinud, saate selle Porsche ID kasutajakontol 
blokeerida. 
 
Kui Porsche ID-kaart on kohale toimetatud, saab seda otse 
kasutada toetatud infrastruktuuris sooritatud tehingutel (näiteks 
avalikes laadimisjaamades). 
 
Kui ei ole märgitud teisiti, teostame me kõiki selles lõigus 
kirjeldatud töötlemistoiminguid selleks, et täita teie ja meie vahel 
sõlmitud lepingut vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile b. 

 

5.2 My Porsche Services'i ja Porsche Connect Services'i 

kasutamine 

 
Te saate olenevalt teenusest kasutada My Porsche Services'i ja 
Porsche Connect Services'i broneeritud teenuseid oma sõidukis 
(kui see on teie sõiduki jaoks saadaval) raadioühenduse või muude 
seadmete kaudu My Porsche's või teie rakenduse Porsche 
Connect kaudu, kui see on kohaldatav, ning samuti mitmest või 
kõigist pääsupunktidest. Sel eesmärgil luuakse ühendus teie 
sõiduki või asjakohase seadme ja Porsche Digital Service 
Infrastructure'i vahel. 
 
Kui te kasutate teenuseid, mis on broneeritud My Porsche või 
Porsche Connect Store'i kaudu teie sõidukist või teistest 
seadmetest, töötleme me teid puudutavaid isikuandmeid 

eesmärkidel, mis on vajalikud teenuste kasutamise lubamiseks ja 
ka konkreetselt määratletud eesmärkidel. Kui teisiti ei ole 
märgitud, töötleme teie isikuandmeid ainult ulatuses, mis on 
vajalik vastava My Porsche Service'i või Porsche Connect Service'i 
teenuse kasutamise võimaldamiseks. 
 
Kui te kasutate üksikuid My Porsche Services'i või Porsche 
Connect Services'i teenuseid, siis on võimalik, et töödeldakse 
järgmistesse kategooriatesse kuuluvaid isikuandmeid, olenevalt 
sellest, kuidas konkreetne teenus töötab: 
 

a) identimisteave, nt sõiduki identifitseerimisnumber, teie 
Porsche ID ning seadme ja süsteemide ID-d teie 
seadmete ja mobiilsidemoodulite jaoks, mis on vajalikud 
teie personaalseks identifitseerimiseks, samuti teie 
seadme või sõiduki identifitseerimiseks, et luua 
ühendusi, kasutada teenuseid ja pääseda juurde sisule; 

b) autoriseerimisteave, kaasa arvatud teave selle kohta, 
kas sõiduk või asjakohane teave on Porsche Connect 
Service'i kasutamiseks aktiveeritud, mille saab siduda 
teie isikuandmetega ning mille te sisestasite oma 
Porsche ID kasutajakonto registreerimisel ja loomisel; 

c) sisselogimisteave, mis on vajalik, kui te kasutate teiste 
teenusepakkujate teenuseid, mille puhul on vajalik 
sisselogimine teie sõidukis või muudes seadmetes; 

d) kommunikatsiooniteave, mis on vajalik ühenduse 
loomiseks teie sõiduki ja/või muude seadmete ja meie 
serverite või Porsche Connect Services'i kolmandast 
osapoolest sisupakkujate serverite vahel; 

e) asukoha- ja liikumisteave, nagu GPS-i või kiiruse 
andmed, mis on vajalikud asukohapõhise sisu 
kasutamiseks; 

f) häälandmed, mis võimaldavad häälkäskluste ja 
häälsisendi kasutamist teatud Porsche Connect 
Services'i teenustes. Häälandmed edastatakse meile 
sõidukist või seadmest salvestistena, et neid saaks 
teisendada tekstiks. Teenusepakkuja poolt genereeritud 
tekst saadetakse tagasi sõidukisse, misjärel salvestis 
kustutatakse meie juures; 

g) kontaktteave, mida kasutatakse sideteenusteks, nt e-
posti või tekstisõnumite saatmiseks; 

h) arveldusandmed, nt teave individuaalsete ühenduste 
kohta seoses laadimisprotsessidega. Me võime 
kombineerida seda teavet teie aadressi ja 
makseteabega personaalse arveldamise eesmärgil; 

i) täiendav sisu, mida tuleb meiega või 
teenusepakkujatega jagada, et me saaksime teile 
teenust pakkuda. 

 
Üksikasjalikku teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid 
töödeldakse erinevate teenuste korral, leiate vastavate teenuste 
kirjeldustest aadressil https://connect-store.porsche.com/ee/et/- 
 
Kui selles dokumendis ei ole märgitud teisiti, siis ühes eraelu 
puutumatuse poliitikas või, kui see on kohaldatav, vastava teenuse 
juurde kuuluvates täiendavates spetsiifilistes eraelu puutumatuse 
teatistes töötleme me teie isikuandmeid iga juhtumi korral 
vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile b, et pakkuda teile 
vastavaid teenuseid ja täita sellega seotud lepingut. 

 

5.3 Kolmandast osapoolest teenusepakkuja teenuste 

kasutamine 

 
Kui te kasutate teenuseid, mida pakub kolmas osapool, kellega teil 
on lepinguline suhe, siis on võimalik, et nende teenuste sisu 
kuvatakse teie sõidukis või seadmes, ja teavet võidakse jagada 
teie sõiduki või seadme ja kõnealuse teenusepakkuja vahel. 
 
Meil puudub kontroll nende kolmandast osapoolest 
teenusepakkujate poolt teostatava andmetöötluse ja andmete 
töötlemise asukoha üle. Sel põhjusel leiate te teavet vastava 
teenusega seotud isikuandmete töötlemise iseloomu, ulatuse ja 
eesmärgi kohta vastava kolmandast osapoolest teenusepakkuja 
sellekohastest eraelu puutumatuse teatistest. 
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Me edastame vajalikud isikuandmed vastavale kolmandast 
osapoolest teenusepakkujale vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 
punktile b, et täita teie ja meie vahel sõlmitud lepingut. 

 

6. Õigustatud huvide kaitsmine 

 
Kui töötleme teie isikuandmeid oma õigustatud huvide 
kaitsmiseks, toimub see lisaks andmetöötlustoimingutele ja 
eesmärkidele, mida on kirjeldatud käesolevas üldises eraelu 
puutumatuse poliitikas, spetsiifilistes eraelu puutumatuse 
poliitikates või, kui see on kohaldatav, vastava teenuse juurde 
kuuluvates täiendavates spetsiifilistes eraelu puutumatuse 
teatistes konkreetse teenuse korral eelkõige seoses järgmiste 
huvidega: 
 

1. toodete, teenuste ja kliendile pakutavate teenuste 
arendamine ja ka muude meetmete väljatöötamine, et 
hallata äritehinguid ja -protsesse; 

2. toodete kvaliteedi täiustamine, eksimuste ja 
katkestuste kõrvaldamine, kaasa arvatud sõiduki 
andmete ja klientide tagasiside analüüsimise teel; 

3. andmete töötlemine kesksel potentsiaalsete klientide ja 
klienditeeninduse platvormil nagu ka eel- ja 
järelsüsteemides klientide lojaalsuse soodustamiseks ja 
müügieesmärkidel, et pakkuda klientidele ja 
potentsiaalsetele klientidele individuaalset kohtlemist; 

4. garantii ja teenindusega seotud juhtumite lahendamine, 
potentsiaalsete klientide ja lepinguväliste klientide poolt 
esitatud päringute ja muude taotluste töötlemine; 

5. nõudluse ja tarbijagruppide analüüs, nt suundumuste, 
eelistuste ja kliendipotentsiaali arvutamine ja hindamine; 

6. riskihaldus ja tagasikutsumiskampaaniate 
koordineerimine; 

7. krediidikontrollid, jagades andmeid krediidiasutustega 
(nt SCHUFA); 

8. õigusliku vastavuse tagamine, rikkumiste (eelkõige 
kuritegude) ärahoidmine ja kaitse, õigusnõuete 
esitamine ja nende vastu kaitsmine; 

9. tehniliste süsteemide saadavalolek, funktsioneerimine ja 
turvalisus ning tehniliste andmete haldus. 

 
Andmetöötlus toimub sel juhul vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 
punktile f. 

  

7. Nõusolek 

 
Kui te peaksite meile andma nõusoleku teatavateks 
andmetöötlustoiminguteks, on see nõusolek alati seotud 
konkreetse eesmärgiga, mis iga juhtumi korral tuleneb konkreetse 
nõustumise sisust. Sel juhul toimub andmetöötlus vastavalt GDPRi 
artikli 6 lõike 1 punktile a. Kui te ei anna nõusolekut, ei saa me 
täita teie taotlust, mida see nõusolek hõlmab. Te võite oma 
nõusoleku igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne 
nõusoleku tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust. 
 
Teie antud nõusoleku alusel võivad nõusolekudokumendis loetletud 
ettevõtted kasutada andmeid konkreetsetel eesmärkidel, nt 
isikupärastatud hoolduse pakkumiseks klientidele ja 
potentsiaalsetele klientidele, ja võtta teie eelistatud suhtluskanalite 
kaudu teiega ühendust. 
 
Kui me käesoleva dokumendi tähenduses kasutame teie andmeid 
isikupärastatud hoolduse pakkumiseks klientidele ja 
potentsiaalsetele klientidele, on selle eesmärgiks pakkuda teile 
põnevat brändi- ja klienditeeninduse kogemust Porsche'ga ning 
muuta meie suhtlus ja kommunikatsioon teiega nii asjakohaseks 
kui võimalik. See, milliseid andmeid konkreetselt kasutatakse 
isikupärastatud hoolduse pakkumiseks klientidele ja 
potentsiaalsetele klientidele, sõltub eelkõige sellest, milliseid 
andmeid koguti päringutest, tellimustest ja konsultatsioonidest (nt 
Porsche toodete ostmisel) ja milliseid andmeid (nt teie isiklikud 
huvid) te olete asjakohastes kontaktpunktides esitanud (nt selle 
veebisaidi kaudu või Porsche Zentrum'is). 

 
Nendel juhtudel tuleneb teie antud nõusoleku konkreetne objekt ja 
kavandatud otstarve nõusolekudokumendi sõnastusest 
kontaktpunktis. 

 

8. Isikuandmete vastuvõtjad 

 
Ettevõttesisesed vastuvõtjad: PSM GmbH siseselt on juurdepääs 
üksnes isikutel, kes vajavad seda konkreetsetel eelnimetatud 
eesmärkidel. 
 
Ettevõttevälised vastuvõtjad: me ei avalda teie isikuandmeid 
väljaspool PSM GmbH-d tegutsevatele vastuvõtjatele, välja arvatud 
juhul, kui see on vajalik asjakohase teenuse pakkumiseks ja 
osutamiseks, kui on olemas seaduslik luba või kui meil on selleks 
teie nõusolek. 
 
Välised vastuvõtjad võivad olla järgmised. 
 
a) Andmetöötlejad 
 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG või tema sidusettevõtted või välised 
teenusepakkujad, kellega me sõlmime teenuste osutamise 
lepingu, näiteks tehnilise infrastruktuuri ja hoolduse/remondi alal 
PSM GmbH pakkumiste jaoks või sisu pakkumiseks. Me valime 
neid andmetöötlejaid väga hoolikalt, vaadates nende tegevuse 
korrapäraselt üle, et tagada teie eraelu puutumatuse kaitstus. 
Teenusepakkujad tohivad kasutada isikuandmeid ainult meie poolt 
määratletud eesmärkidel ja vastavalt meie juhistele. 
 
b) Avalik‐õiguslikud asutused 
 
Riigiasutused ja riiklikud institutsioonid, nt maksuamet, 
prokuratuur, kohtud, kellele me edastame (ja/või peame 
edastama) isikuandmeid asjakohaselt põhjendatud juhtudel või teie 
õigustatud huvide kaitsmiseks. Nendel juhtudel toimub 
andmetöötlus vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile c ja/või f. 
 
b) Eraõiguslikud asutused 
 
Porsche edasimüüjad ja teenusettevõtted, teenusepakkujad või 
isikud, kellele edastatakse isikuandmeid lähtuvalt nõusolekust, et 
täita teiega sõlmitud lepingut või kaitsta õigustatud huvisid. 
Niisugusteks asutusteks on näiteks Porsche keskused ja Porsche 
hoolduskeskused, pangad, lisateenuste pakkujad või 
transporditeenuse osutajad. Nendel juhtudel toimub andmetöötlus 
vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile a, b ja/või f. 

 

9. Andmetöötlus kolmandates riikides 

 
Kui andmed edastatakse asutustele, kelle registrijärgseks või 
andmete töötlemise asukohaks ei ole ELi või EMP liikmesriik, 
veendume me enne andmete edastamist, välja arvatud seadusega 
lubatud erijuhtudel, et vastuvõtja poolt oleks tagatud isikuandmete 
kaitse piisava tase (nt Euroopa Komisjoni tehtud kaitse piisavuse 
otsuse alusel asjakohaste kaitsemeetmete rakendamine, mis on 
tõendatud dokumentaalselt vastuvõtja poolt, kes järgib ELi‒USA 

andmekaitseraamistiku põhimõtteid, või siis vastuvõtja kohaldab 
ELi isikuandmete edastamise lepingu tüüptingimusi) või et te 
annaksite oma nõusoleku andmete edastamiseks. 
 
Te võite saada ülevaate kolmandates riikides tegutsevatest 
vastuvõtjatest ja ka koopia erisätetest, mille suhtes on kokku 
lepitud, et tagada piisav andmekaitse tase meie poolt. Selleks 
palume teil kasutada teavet, mis sisaldub käesolevas üldises 
eraelu puutumatuse poliitikas. 

 

10. Andmete kogumine kolmandate osapoolte poolt 

 
Me ei töötle ainult neid isikuandmeid, mis me saame teilt. Me 
saame ka teatud isikuandmeid kolmandatelt osapooltelt, kui meil 
on selleks õiguslik alus. 
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Üksikasjalikku teavet isikuandmete kogumise kohta kolmandate 
osapoolte poolt leiate spetsiifilisest eraelu puutumatuse poliitikast 
ja, kui see on kohaldatav, täiendavatest spetsiifilistest eraelu 
puutumatuse teatistest, mis kuuluvad vastava teenuse juurde. 

 

11. Automatiseeritud otsuste ja profiilianalüüsi tegemine 

 
Vastavalt GDPRi artiklile 22 ei kasuta me automatiseeritud otsuste 
tegemist tehingute ettevalmistamisel ja teostamisel ning ärisuhete 
loomisel. Profiilianalüüsi tehakse ainult eesmärkidel, mida on 
kirjeldatud üldise eraelu puutumatuse poliitikas, spetsiifiliste eraelu 
puutumatuse poliitikates ja, kui see on kohaldatav, vastava 
teenuse juurde kuuluvate täiendavate spetsiifiliste eraelu 
puutumatuse teatistes ning kooskõlas nimetatud õigusliku 
alusega. 

 

12. Säilitamise kestus; kustutamine 

 
Kui andmete säilitamise konkreetne kestus ja/või andmete 
kustutamist puudutav teave pole välja toodud konkreetse teenuse 
kirjelduses, siis kehtib järgnev: 
 
Me säilitame teie isikuandmeid ainult niikaua, kui see on vajalik 
kavandatud eesmärkide saavutamiseks teie poolt antud nõusoleku 
alusel ja kuni te ei võta oma nõusolekut tagasi. Kui andmetöötluse 
suhtes on esitatud vastuväiteid, siis me kustutame teie 
isikuandmed, välja arvatud juhul, kui nende töötlemise jätkamine 
on vastavalt asjakohastele õigusnormidele lubatud. Me kustutame 
teie isikuandmed ka siis, kui oleme kohustatud seda tegema 
muudel seaduslikel põhjustel. 
 
Nende üldpõhimõtete kohaselt kustutame me teie isikuandmed 
üldiselt ilma viivitusteta, kui 
  

- õiguslik alus on kaotanud kehtivuse ja tingimusel, et 
andmete töötlemiseks pole ühtki muud õiguslikku alust 
(nt säilitusperioodid, mida näevad ette äri- ja 
maksuseadused). Sellisel juhul kustutame me 
isikuandmed pärast seda, kui õiguslik alus on kaotanud 
kehtivuse; 

- andmeid pole enam meie lepingu koostamise ja 
täitmisega või õigustatud huvide elluviimisega seotud 
eesmärkide saavutamiseks vaja või kui 
andmetöötluseks pole enam õiguslikku alust (nt 
säilitusperioodid, mida näevad ette äri- ja 
maksuseadused). Sellisel juhul kustutame me 
isikuandmed pärast seda, kui õiguslik alus on kaotanud 
kehtivuse; 

- meie andmete kogumise eesmärgid on kaotanud 
kehtivuse ja andmetöötluseks puuduvad muud 
õiguslikud alused (nt säilitusperioodid, mida näevad ette 
äri- ja maksuseadused). Sellisel juhul kustutame me 
isikuandmed pärast seda, kui õiguslik alus on kaotanud 
kehtivuse. 

 

13. Andmesubjekti õigused 

 
Andmesubjektina, keda andmete töötlemine puudutab, saate te 
kasutada mitmeid õigusi, mis on eelkõige järgmised: 
 

Andmetele juurdepääsu õigus. Teil on õigus saada teavet meie 
poolt säilitatavate teid puudutavate isikuandmete kohta. 
 

Õigus andmete parandamisele ja kustutamisele. Te võite 
nõuda meilt ebaõigete andmete parandamist ja – juhul kui 
seaduses sätestatud eeltingimused on täidetud – oma andmete 
kustutamist. 
 

Töötlemise piiramine. Te võite nõuda meilt – juhul kui seaduses 
sätestatud eeltingimused on täidetud – oma isikuandmete 
töötlemise piiramist. 
 

Andmete ülekantavus. Kui te peaksite meile esitama andmeid 
lepingu või nõusoleku kohaselt, juhul kui seaduses sätestatud 
eeltingimused on täidetud, on teil õigus saada teid puudutavaid 
andmeid struktureeritud, laialdaselt kasutatavas ja masinloetavas 
vormingus ja nõuda meilt nende ülekandmist teisele vastutavale 
andmetöötlejale. 
 

Vastuväidete esitamine isikuandmete töötlemisele, 

kasutades õigusliku alusena „õigustatud huvi”. Teil on teie 

konkreetse olukorraga seotud põhjustel õigus esitada igal 

ajal vastuväiteid oma isikuandmete meiepoolsele 

töötlemisele, kui selle töötlemise õiguslikuks aluseks on 

„õigustatud huvi”. Kui te kasutate oma õigust vastuväidete 

esitamiseks, siis me katkestame teie andmete töötlemise, 

kui me ei ole kooskõlas seadustega suutelised esitama 

mõjuvaid õiguslikke põhjusi. 

 

Nõusoleku tagasivõtmine. Kui olete andnud meile 

nõusoleku oma andmete töötlemiseks, saate te igal ajal 

oma nõusoleku edasiulatuvalt tagasi võtta. See ei mõjuta 

teie andmete töötlemise seaduslikkust perioodil, mis eelnes 

teie nõusoleku tagasivõtmisele. 
 

Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Saate ka esitada 
kaebuse pädevale järelevalveasutusele, kui arvate, et teie 
andmete töötlemine rikub kohaldatavaid õigusnorme. Sel 
eesmärgil saate te võtta ühendust andmekaitsega tegeleva 
järelevalveasutusega, kelle jurisdiktsioonis asub teie elukoht või 
riik, või saate võtta ühendust järelevalveasutusega, kelle 
jurisdiktsioonis asume meie. 
 

Meiega ühenduse võtmine. Saate võtta meiega tasuta 
ühendust, kui teil on küsimusi teie isikuandmete töötlemise, teie 
kui andmesubjekti õiguste ja/või teie poolt antud nõusoleku kohta. 
Oma õiguste kasutamiseks eespool kirjeldatu kohaselt võtke 
meiega ühendust e-posti aadressil 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com või posti teel, 
kasutades jaotises 1 olevat aadressi. Kui võtate meiega ühendust, 
siis veenduge, et meil oleks võimalik teid selgelt identifitseerida. 

 

14. Andmete turvalisus 

 
Me võtame kõik vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, 
mida praegune tehnoloogia võimaldab, et tagada riskiga 
vastavuses olev turvalisuse tase kooskõlas kohaldatavate 
õigusaktide nõuetega. 

 

15. Kolmanda osapoole pakkumised 

 
Teiste teenusepakkujate teenused, millele juhatavad meie 
teenustes olevad lingid, on välja töötatud ja neid pakuvad 
kolmandad osapooled. Meil puudub kontroll nende teenuste 
disaini, sisu ja/või funktsionaalsuse üle. Meil puudub vastutus kõigi 
lingitud teenuste sisu eest. Võtke arvesse, et need teenused, nt 
kolmanda osapoole veebisaidid, võivad paigaldada teie 
seadmesse küpsiseid või koguda isikuandmeid. Meil puudub selle 
üle kontroll. Seoses sellega küsige vajaduse korral teavet otse 
nende lingitud teenuste pakkujatelt. 

 

16. Versioon 

 
Kohaldatakse käesoleva eraelu puutumatuse poliitika kõige 
ajakohasemat versiooni. 
 
Viimati värskendatud: 1. november 2019 
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Spetsiifiline eraelu puutumatuse poliitika 

 

My Porsche ja Porsche Connect Store / My Porsche ja Porsche Connect Store'i veebisait 
 

 
My Porsche's või Porsche Connect Store'i meie My Porsche ja 
Porsche Connect Store'i veebisaidil (edaspidi „sait”) saate te 
broneerida My Porsche teenuseid, Porsche Connect'i teenuseid, 
Porsche Drive'i teenuseid ja teenuse Function on Demand (FoD) 
ning aktiveerida asjakohaseid litsentse. Kasutamise eelduseks 
on, et olete registreerunud My Porsche's ja et teil on Porsche ID 
kasutajakonto. Olenevalt teenusest saate kasutada ja hallata 
ülaltoodud teenuseid meie veebisaidi kaudu erinevatest Porsche 
rakendustest teie autos juhtmeta võrguühenduse kaudu, kui see 
kohaldub teie sõidukile.  
 

1. Erimärkused meie veebisaidi kasutamise kohta 

 

1.1 Meie veebisaidi pakkumine 

 
Meie veebisaidi osasid saab kasutada ilma registreerumiseta. 
Isegi siis, kui te kasutate veebisaiti ilma registreerumiseta, on 
võimalik, et töödeldakse teie isikuandmeid. 
 

1.1.1 Automatiseeritud andmete kogumine 

 
Kui te kasutate meie veebisaiti oma seadmest, töötleme me 
järgmisi andmeid: 
 

- Kasutamise kuupäev ja kellaaeg, 
- Külastuse kestus, 
- Seadme tüüp, 
- Kasutatud operatsioonisüsteem, 
- Kasutatud funktsioonid, 
- Edastatud andmete kogus, 
- Sündmuse tüüp, 
- IP-aadress, 
- Suunaja URL, 
- Domeeni nimi. 

 
Me töötleme neid andmeid isikuandmete kaitse üldmääruse 
(„GDPR”) artikli 6 lõike 1 punkti f alusel, et tagada veebisaidi 
toimimine ja kaitsta selle tehnilist käitamist, samuti tõrgete 
tuvastamise ja parandamise eesmärgil. Seda tehes on meie 
eesmärgiks võimaldada meie veebisaidi kasutamine ja tagada 
püsivalt selle tehniline funktsioneerimine. Kui te kasutate meie 
veebisaiti, töödeldakse neid andmeid automaatselt. Ilma neid 
andmeid esitamata ei saa te meie veebisaiti kasutada. Me ei 
kasuta seda teavet teie tuvastamiseks. 
 

1.1.2 Andmete töötlemine meie veebipõhiste toodete 

ja teenuste täiustamiseks 
 
Automaatselt kogutud andmeid, millele on viidatud punktis 1.1.1, 
töödeldakse ka selleks, et täiustada meie teenuste toimivust, 
tagada nende saadavalolek ja optimeerida kasutuskogemust, 
ning samuti selleks, et hinnata teiepoolset veebisaidi kasutust, 
koostada meie endi jaoks aruandeid veebisaidi aktiivsusest ja 
pakkuda teisi teenuseid, mis on seotud veebisaidi kasutamisega. 

Me töötleme teie andmeid kooskõlas GDPR-i artikli 6 lõike 1 
punktiga f lähtuvalt meie õigustatud huvist oma toodete 
funktsioneerimise ja saadavaloleku ning meie veebisaiti 
külastavate kasutajate käitumise analüüsi vastu. Me ei kasuta 
seda teavet teie tuvastamiseks. 

Siin kirjeldatud andmete töötlemise osana salvestame me ka 
küpsiseid. Täpsemat teavet leiate punktist 1.1.3. 

 

1.1.3 Küpsised 
 
Kui te külastate meie veebisaiti, siis on võimalik, et teie 
seadmesse salvestatakse nn „küpsiseid” või „küpsisele sarnaseid 
tehnoloogiaid” – tavaliselt väiksed failid –, et pakkuda teile laias 
valikus funktsioone, teha meie veebisaidi kasutamine 
mugavamaks ning optimeerida meie tooteid ja teenuseid. Kui te 
ei soovi, et kasutatakse küpsiseid ja/või küpsisele sarnaseid 
tehnoloogiaid, saate te takistada küpsiste salvestamist oma 
seadmes, kasutades asjakohaseid sätteid oma seadmes ja/või 
Interneti-brauseris või teisi vastuväite esitamise meetodeid. 
Pidage meeles, et see võib piirata meie toodete ja teenuste 
käigushoidmist ja toimimist. Üksikasjalikku teavet küpsiste ja 
küpsisele sarnaste tehnoloogiate, olemuse, käsitlusala, otstarbe 
ja õigusliku aluse ning ka nende kasutamisele vastuväidete 
esitamise võimaluste kohta vt aadressilt https://connect-
store.porsche.com/ee/et/t/privacy. 
 

1.2 Seadme pääsuõigused 
 
On võimalik, et teatud funktsioonide kasutamiseks nõutakse teilt 
juurdepääsu andmist oma asukoha andmetele. 
 
Õiguste andmine on vabatahtlik. Ent kui te soovite kõnealuseid 
funktsioone kasutada, on asjakohaste õiguste andmine vajalik, 
kuna vastasel juhul ei saa te neid funktsioone kasutada. 

Õigused jäävad aktiivseks, kuni need lähtestatakse vastava sätte 
deaktiveerimise teel teie seadmes ja/või interneti-brauseris. 
 

1.3 Eriteenused ja -funktsioonid 
 
Meie veebisaidi kasutamisel võite te isikuandmeid anda 
vabatahtlikult või registreeruda teenuste või funktsioonide 
kasutajaks. Kui te registreerute allpool kirjeldatud teenuste ja 
funktsioonide kasutajaks ja kasutate neid, töötleme me 
isikuandmeid allpool sätestatud viisil. 
 
Enne kui saate hakata kasutama meie veebisaidi teenuseid ja 
funktsioone punktis 1.3.2. sätestatud viisil, peate registreeruma 
ja looma Porsche ID kasutajakonto. Punktis 1.3.3 sätestatud 
teenuste ja funktsioonide kasutamiseks ei ole eelnev 
registreerimine vajalik. 
 

1.3.1 Registreerumisprotsess ja Porsche ID kasutajakonto 
 
Teavet registreerumisprotsessi ja Porsche ID kasutajakonto 
loomise kohta leiate My Porsche ja Porsche Connect Services'i / 
Porsche Digital Service Infrastructure'i üldise eraelu puutumatuse 
poliitika punktist 4.1. 
 

1.3.2 Üksikfunktsioonide kasutamine 

registreerumisega/sisselogimisega 
 
Funktsioonid, mis on osaks meie toodetest ja teenustest meie 
veebisaidil, nagu ka iga juhtumi puhul töödeldavad isikuandmed 
koos põhieesmärkide ja õiguslike alustega, on välja toodud 
allpool. 
 

1.3.2.1 Teenuste broneerimine ja aktiveerimine, 

makseteabe töötlemine 
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Teavet meie veebisaidi kaudu broneerimiste tegemise ja sellega 
seonduva makseteabe töötlemise kohta leiate My Porsche ja 
Porsche Connect Services'i / Porsche Digital Service 
Infrastructure'i üldise eraelu puutumatuse poliitika punktist 5.1. 
 
Vajaduse korral anname me täiendavat teavet isikuandmete 
töötlemise kohta meie broneeritavate teenuste kasutamisel, 
tehes seda vastavate teenuste täiendavate spetsiifiliste eraelu 
puutumatuse teatiste abil. 
 

1.3.2.2 My Porsche teenuste ja Porsche Connect'i 

teenuste kasutamine 

 
Teavet My Porsche teenuste ja Porsche Connect'i teenuste 
kasutamise kohta meie veebisaidi kaudu leiate My Porsche ja 
Porsche Connect Services'i / Porsche Digital Service 
Infrastructure'i üldise eraelu puutumatuse poliitika punktist 5.2. 
 

1.3.2.3 Teenuste pakkumine ja garantiiteave 
 
Enne kui saate hakata seda funktsiooni kasutama, peate olema 
registreerunud ja teil peab olema loodud Porsche ID 
kasutajakonto. 
 
Selleks, et saaksime anda meie veebisaidi jaotises My Porsche 
teavet teie sõiduki, kehtivate garantiide ja tagasikutsumiste 
kohta, töötleme seadmete ja sõiduki algandmeid, nt sõiduki 
identifitseerimisnumber, kehtivad garantiid, mudeli aasta ja 
mudeli pilt sõiduki registreerimistunnistusel. 
 
Õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks on, vastavalt GDPR-i 
artikli 6 lõike 1 punktile b teie ja meie vahel sõlmitud lepingu 
täitmine. 
 

1.3.2.4 Teenindusaegade taotlemine 
 
Enne kui saate hakata seda funktsiooni kasutama, peate olema 
registreerunud ja teil peab olema loodud Porsche ID 
kasutajakonto. 
 
Teenindusaegade taotlemiseks Porsche edasimüüjatelt ja 
teenuseid osutavatelt äriühingutelt meie veebisaidi jaotise My 
Porsche kaudu saame me teie taotlusel esitada kliendi- ja 
sõidukiandmed teie valitud asjaomastele ettevõtetele. Kui te 
annate meile teeninduse taotlemise osana oma nõusoleku, 
edastame me edasimüüjale või teie valitud teenindusettevõttele 
teie nime, aadressi, telefoninumbri, e-posti aadressi, Porsche ID, 
sõiduki identifitseerimisnumbri, nagu see on kantud sõiduki 
registreerimistunnistusele, teie sõiduki mudeli, teie valitud 
teenindusajad ja teie taotlusega seotud täiendava teate ning 
samuti teabe teile sobivate ühenduse võtmise viiside kohta. 
 
Teie isikuandmete edastamine toimub üks kord seoses 
asjaomase teenindustaotlusega. Andmete edastamise 
õiguslikuks aluseks on GDPR-i artikli 6 lõige 1 punkt a, s.t teie 
nõusolek. Me säilitame teie teenindustaotluse, et täita teie ja 
meie vahel sõlmitud lepingut kooskõlas GDPR-i artikli 6 lõike 1 
punktiga b. 
 

1.3.3 Üksikfunktsioonide kasutamine ilma 

registreerumiseta/sisselogimiseta 
 
Funktsioonid meie veebisaidil, nagu ka iga juhtumi puhul 
töödeldavad isikuandmed koos põhieesmärkide ja õiguslike 
alustega, on välja toodud allpool. 
 

1.3.3.1 Kontakteerumine otsevestluse kaudu 
 

Te saate hakata seda funktsiooni kasutama ka siis, kui te ei ole 
registreerunud ja pole loonud Porsche ID kasutajakontot. 
 
Me pakume oma veebisaidi teatud osades ühenduse võtmiseks 
ja nõuannete saamiseks otsevestlust. Otsevestlust kasutades 
saate tekstsõnumite kaudu suhelda mõne meie konsultandiga. 
Kui te avate otsevestluse ja kasutate seda, edastab teie brauser 
tehnilistel põhjustel seansi alguses automaatselt järgmisi 
andmeid, mille me salvestame muudest andmetest, mille te võite 
meile teistel asjaoludel esitada, eraldi: 
 

- kasutamise kuupäev ja kellaaeg, 
- meie veebisaidi külastuse kestus, 
- interneti-brauseri tüüp, kaasa arvatud versioon, 
- kasutatud operatsioonisüsteem; 
- edastatud andmete kogus, 
- sündmuse tüüp, 
- IP-aadress. 

 
Selle andmetöötluse õiguslikuks aluseks on GDPR-i artikli 6 lõige 
1 punkt f, meie õigustatud huviks on meie toodete ja teenuste 
funktsioneerimise ja ohutuse kaitsmine ning tõrgete 
kõrvaldamine. Selles kontekstis töötleme andmeid ka meie – 
ilma konkreetset isikut tuvastamata – analüütilistel eesmärkidel. 
 
Kui te avaldate meile otsevestluse käigus täiendavaid 
isikuandmeid, toimub see vabatahtlikult. Kui probleemi 
lahendamiseks on vaja isikuandmeid, teavitame teid sellest ja 
palume teilt neid. Teie poolt otsevestluse ajal 
andmesisestuskuvale sisestatud tekstid salvestatakse meie 
nimel välise teenusepakkuja serveris. Selle andmetöötluse 
õiguslikuks aluseks on GDPR-i artikkel 6 lõige 1 punkt b. 
 

2. Teie õigused andmesubjektina 
 
Isikuna, keda andmete töötlemine puudutab, on teil teatud 
õigused. Eelkõige võite te igal ajal esitada vastuväiteid küpsiste 
või küpsisele sarnaste tehnoloogiate kasutamise suhtes. 
Üksikasjalikumat teavet selle kohta leiate meie dokumendist 
Porsche Smart Mobility küpsiste poliitika veebisaitidele, mis on 
saadaval aadressil https://connect-
store.porsche.com/ee/et/t/privacy. 
 
Seoses teie täiendavate õigustega juhime tähelepanu ka 
asjakohastele üksikasjadele, mis sisalduvad My Porsche ja 
Porsche Connect Services'i / Porsche Digital Service 
Infrastructure'i üldise eraelu puutumatuse poliitika punktis 13, 
mis on toodud aadressil https://connect-
store.porsche.com/ee/et/t/privacy. 
 

3. Käesoleva eraelu puutumatuse poliitika muudatused ja 

versioon 
 
Jätame endale õiguse selles spetsiifilises eraelu puutumatuse 
poliitikas muudatuste tegemiseks. Eraelu puutumatuse poliitika 
kehtiv versioon on saadaval aadressil https://connect-
store.porsche.com/ee/et/t/privacy. 
Versioon: 11.01.2019 
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Porsche Smart Mobility 
 

Küpsiste poliitika veebisaitidele 

 

 

Käsitlusala 

 
See küpsiste poliitika veebisaitidele kehtib lisaks My Porsche 
ja Porsche Connect Services'i / Porsche Digital Service 
Infrastructure'i üldistele eraelu puutumatuse poliitikatele ja 
spetsiifilistele eraelu puutumatuse poliitikatele, kui see on 
kohaldatav, ning veebisaidi kujul pakutavate vastavate 
teenuste (edaspidi „veebisait”) täiendavatele spetsiifilistele 
eraelu puutumatuse teatistele ning kirjeldab käsitlusala, 
otstarvet ja õiguslikku alust nagu ka võimalusi vastuväidete 
esitamiseks seoses küpsiste andmetöötluse ja küpsisele 
sarnaste tehnoloogiatega (edaspidi ühiselt „küpsised”). Peale 
selle kohaldatakse My Porsche ja Porsche Connect Services'i 
/ Porsche Digital Service Infrastructure'i üldist eraelu 
puutumatuse poliitikat ja spetsiifilisi eraelu puutumatuse 
poliitikaid, kui see on kohaldatav, ning veebisaidi kujul 
pakutavad vastavate teenuste täiendavaid spetsiifilisi eraelu 
puutumatuse teatisi kogu muule informatsioonile. Kuupäevaga 
01.11.2019. 

 

Mis on küpsised? 
 
Me kasutame küpsiseid, et pakkuda teile laias valikus 
funktsioone, tuvastada teie eelistusi, teha meie veebisaidi 
kasutamist mugavamaks ning et saaksime optimeerida meie 
tooteid ja teenuseid. Küpsised on tavaliselt väiksed 
tekstifailid, mis salvestatakse teie interneti-brauseri abil teie 
arvutisse. 

 

Küpsiste kategooriad 
 
Me kasutame küpsiseid erinevatel eesmärkidel ja erinevate 
funktsioonidega. Me eristame neid vastavalt sellele, kas 
küpsise kasutamine on tehniliselt nõutav (tehniline erivajadus), 
kui kaua seda säilitatakse ja kasutatakse (säilitamise aeg) ja 
kas selle paigutas meie veebisait või mõni kolmas osapool ja 
millise pakkuja poolt see küpsis või küpsisele sarnane 
tehnoloogia paigutati (edaspidi ühiselt „küpsise pakkuja”). 
 
Tehniline erivajadus 
 
Tehniliselt vajalikud küpsised. Me kasutame teatud küpsiseid, 
kuna need on üliolulised meie veebisaidi ja selle funktsioonide 
nõuetekohase toimimise tagamiseks. Need küpsised 
seadistatakse automaatselt, kui te külastate veebisaiti või 
kasutate konkreetset funktsiooni, juhul kui teie brauseri sätted 
ei takista küpsiste kasutamist. 
 
Mittetehniliselt vajalikud küpsised. Seevastu mittetehniliselt 
vajalikke küpsiseid kasutatakse näiteks selleks, et parandada 
meie veebisaidi mugavust ja jõudlust või salvestada mis tahes 
teie poolt määratud sätted. Me kasutame mittetehniliselt 
vajalikke küpsiseid ka selleks, et hankida teavet meie 
veebisaidi teatud alade kasutussageduse kohta. See 
võimaldab meil edaspidi teha suunatud kohandamisi, et 
vastata paremini teie vajadustele. Me ei salvesta 
mittetehniliselt vajalikke küpsiseid enne, kui te olete vastavat 
kasti klõpsates kinnitanud, et olete meie küpsiseteatise 
teadmiseks võtnud ja jätkate meie veebisaidi kasutamist. 
 
Säilitusperiood 
 
Seansiküpsised. Enamik küpsistest on vajalikud ainult teie 
praeguse veebisaidi-külastuse või seansi kestel, misjärel need 
kustutatakse või muutuvad kehtetuteks kohe, kui te lahkute 

meie veebisaidilt või kui teie praegune seanss aegub (nn 
„seansiküpsised”). Seansiküpsiseid kasutatakse näiteks 
selleks, et säilitada teatud teavet teie seansi ajal, nagu teie 
registreerumine veebisaidil või teie ostukorvi sisu. 
 
Püsiküpsised. Küpsiseid salvestatakse ainult aeg-ajalt 
pikemaks perioodiks, näiteks selleks, et tuvastada teid ja 
anda teile juurdepääs teie salvestatud sätetele, kui te 
veebisaiti hiljem uuesti külastate. See võimaldab teil saada 
juurdepääsu meie veebisaidile kiiremini ja mugavamalt, ilma et 
oleks vaja teatud sätteid, näiteks teie eelistatud keelt, uuesti 
valida. Püsiküpsised kustutatakse automaatselt pärast 
eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemiku möödumist 
teiepoolsest külastusest sellele veebisaidile või domeenile, 
millel küpsist kasutati. 
 
Flow-küpsised. Neid küpsiseid kasutatakse suhtlemiseks 
erinevate Porsche siseserverite vahel. Need paigutatakse 
kasutajaga suhtlemise alguses ja kustutatakse suhtlemise 
lõppemisel. Flow-küpsised saavad suhtlusseansi alguses 
kordumatu identifitseerimisnumbri, mis ei sisalda klienti või 
kasutajat identifitseerivat teavet. 
 
Küpsiste pakkujad 
 
Pakkujate küpsised. Kui te külastate meie veebisaiti, 
paigutatakse üldjuhul küpsised teie brauserisse operaatorite 
poolt, keda me oma veebisaidi jaoks kasutame. 
 
Kolmanda osapoole küpsised. Nn „kolmanda osapoole 
küpsiste” paigutajateks ja kasutajateks on aga teised 
osapooled või veebisaidid, näiteks veebianalüütika tööriistade 
pakkujad. Täiendavat teavet veebianalüütika ja sihtrühma 
mõõtmise kohta leiate käesoleva küpsiste poliitika ülejäänud 
osast. Kolmandad osapooled võivad kasutada küpsiseid ka 
selleks, et kuvada reklaame või integreerida sisu 
sotsiaalmeedia saitidelt, näiteks sotsiaalmeedia pluginate abil. 

 

Küpsiste kasutamine veebianalüütikaks ja sihtrühma 

mõõtmiseks 
 
Me kasutame järgmisi teenuseid veebianalüütika ja sihtrühma 
mõõtmise eesmärgil. 
 
Me kasutame Google Analytics'it, veebianalüütika teenust, 
mida pakub ettevõte Google Ireland Limited, Google Building 
Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa 
(„Google”). Google Analytics kasutab kolmanda osapoole 
küpsiseid, et teha kindlaks meie veebisaidi teatud alade 
kasutussagedus. Küpsise poolt genereeritud teave veebisaidi 
teiepoolse kasutamise kohta (kaasa arvatud teie kärbitud IP-
aadress) edastatakse ja säilitatakse Google’i serveris 
Ameerika Ühendriikides. Google kasutab seda teavet meie 
nimel, et hinnata veebisaidi teiepoolset kasutust, koostada 
meie jaoks aruandeid veebisaidi aktiivsuse kohta ja pakkuda 
muid teenuseid, mis on seotud veebisaidi ja interneti 
kasutamisega. 
 
Õiguslik alus veebianalüütika ja sihtrühma mõõtmise teenuste 
kasutamiseks sellise tööriistaga nagu Google Analytics on 
isikuandmete kaitse üldmääruse („GDPR”) artikkel 6 lõige 1 
punkt f; meie õigustatud huvi tuleneb eelpool sätestatud 
eesmärkidest, eelkõige meie veebisaidi analüüsi, 
optimeerimise ja tõhusa opereerimise vajadusest. 
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Küpsiste kustutamine ja nende kasutamise 

vaidlustamine 
 
Küpsiste aktsepteerimine meie veebisaidi kasutamisel ei ole 
kohustuslik. Kui te ei taha, et teie seadmesse salvestatakse 
küpsiseid, saate keelata asjakohase suvandi oma brauseri 
sätetes. Saate ka igal ajal kustutada oma seadmest eelnevalt 
salvestatud küpsised. Ent kui te ei aktsepteeri küpsiseid, võib 
see piirata meie saidil olevate funktsioonide toimimist. 
 
Sellele lisaks saate te brauseri lisandmooduli abil keelata 
Google Analytics'i küpsiste kasutamise, kui te ei soovi lubada 
veebisaidi analüüsi. Selle saab alla laadida siit: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
 
Sellisel juhul salvestatakse loobumist („opt-out”) puudutav 
teave meie seadmes, mida kasutatakse selleks, et tuvastada 
Google Analytics'i teiepoolne deaktiveerimine. Peate 
arvestama, et selline loobumisteave deaktiveerib Google 
Analytics'i ainult selles seadmes ja brauseris, millesse see 
installiti. 
 
Võimalik, et peate selle uuesti installima, kui küpsised oma 
seadmest kustutate. Alternatiivina brauseri lisandmoodulile 
saate näiteks mobiilseadmetes takistada Google Analytics'il 
andmete kogumist, kui klõpsate järgmist linki: 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/. See seab 
paika loobumisküpsise, mis takistab teie andmete edasist 
kogumist. Loobumisküpsis kehtib ainult selles brauseris, mille 
jaoks seda küpsise paigutamisel kasutati ja ainult meie 
veebisaidi jaoks ning see salvestatakse teie seadmesse. Kui 
te kustutate küpsised oma brauseris, peate loobumisküpsise 
uuesti seadistama. 
 
Te saate ka aktiveerida oma seadmes funktsiooni „Do Not 
Track” (ära jälgi). Kui see funktsioon on lubatud, teavitab teie 
seade asjakohast teenust sellest, et te ei soovi, et teid 
jälgitaks. 
 
Täpsemalt öeldes, kui te külastate meie veebisaiti võidakse 
teie seadmesse salvestada järgmised küpsised: 
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Küpsiste loend 

 
My Porsche ja Porsche Connect Store / My Porsche ja Porsche Connect Store'i veebisait 
 

Küpsise nimi Tehniline 
erivajadus 

Säilitusperiood Küpsise 
pakkuja 

Otstarve ja huvi Õiguslik alus 

CIAM.s Jah Flow-küpsis 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

See küpsis on vajalik, et kontrollida, 
kas kasutaja brauser toetab 
küpsiseid. 

Isikuandmete 
kaitse 
üldmääruse 
artikkel 6 
lõige 1 punkt f 

CIAM.m Jah Seansiküpsis 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

See küpsis on vajalik kasutaja 
autentimiseks. 

Isikuandmete 
kaitse 
üldmääruse 
artikkel 6 
lõige 1 punkt f 

CIAM.h Jah Seansiküpsis 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

See küpsis on vajalik kasutaja seansi 
ja My Porsche'sse sisselogimise 
salvestamiseks. 

Isikuandmete 
kaitse 
üldmääruse 
artikkel 6 
lõige 1 punkt f 

CIAM.status Jah Seansiküpsis 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

See küpsis on vajalik, et jälgida 
kasutaja seansi olekut My Porsche's. 

Isikuandmete 
kaitse 
üldmääruse 
artikkel 6 
lõige 1 punkt f 

pcc.cookieAcceptance Jah 
Püsiküpsis 
(säilitusperiood  
1 aasta) 

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

See küpsis salvestab brauseris 
kasutaja otsuse selle kohta, kas tema 
brauserisse võib küpsiseid paigutada. 

Isikuandmete 
kaitse 
üldmääruse 
artikkel 6 
lõige 1 punkt f 

nonce.* Jah Flow-küpsis 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

See küpsis salvestab serveris ajutiselt 
kasutaja otsuse selle kohta, kas tema 
brauserisse võib küpsiseid paigutada. 

Isikuandmete 
kaitse 
üldmääruse 
artikkel 6 
lõige 1 punkt f 

PF Jah Seansiküpsis 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

See küpsis on vajalik sisekasutaja 
autentimiseks erinevate Porsche 
serverite vahel. 

Isikuandmete 
kaitse 
üldmääruse 
artikkel 6 
lõige 1 punkt f 

CIAM.pcc Jah Seansiküpsis 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

See küpsis on vajalik kasutaja seansi 
ja My Porsche'sse sisselogimise 
salvestamiseks. 

Isikuandmete 
kaitse 
üldmääruse 
artikkel 6 
lõige 1 punkt f 

f5_cspm: Jah Seansiküpsis 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

See küpsis on vajalik, et suunata 
kasutaja koormustasakaalusti kaudu 
puhverserverisse.  

Isikuandmete 
kaitse 
üldmääruse 
artikkel 6 
lõige 1 punkt f 

_utma Ei 
Püsiküpsis 
(säilitusperiood 
2 aastat) 

Google 
See küpsis salvestab kasutaja 
külastuste arvu Google Analytics'i 
jaoks. 

Isikuandmete 
kaitse 
üldmääruse 
artikkel 6 
lõige 1 punkt f 

_utmt Ei Seansiküpsis Google 

See küpsis salvestab kasutaja päringu 
tüübi Google Analytics'i jaoks. See 
teeb vahet sündmuste, tehingute ja 
üksuste vahel. 

Isikuandmete 
kaitse 
üldmääruse 
artikkel 6 
lõige 1 punkt f 

_utmb Ei Seansiküpsis Google 
See küpsis salvestab kasutaja seansi 
kestuse Google Analytics'i jaoks. 

Isikuandmete 
kaitse 
üldmääruse 
artikkel 6 
lõige 1 punkt f 

_utmz Ei Seansiküpsis Google 
See küpsis salvestab Google 
Analytics'i jaoks viitava lehe, millelt 
kasutaja saabub My Porsche'sse. 

Isikuandmete 
kaitse 
üldmääruse 
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artikkel 6 
lõige 1 punkt f 

_utmv Ei Seansiküpsis Google 

See küpsis koondab salvestatud 
andmed Google Analytics'i jaoks, et 
Porsche AG saaks kuvada need 
individuaalsete anonümiseeritud 
aruannetena. 

Isikuandmete 
kaitse 
üldmääruse 
artikkel 6 
lõige 1 punkt f 

NREUM Ei 

Seansiküpsis, 
mis kustutakse 
brauseri 
sulgemisel. 

New Relic Inc. 

See küpsis luuakse ainult brauserites, 
mis ei toeta Navigation Timing'u API-t. 
Kui brauser toetab Navigation 
Timing'u API-t, saab algupärast liidest 
kasutada navigeerimise algusaja 
määramiseks. 

Isikuandmete 
kaitse 
üldmääruse 
artikkel 6 
lõige 1 punkt f 

NRAGENT Ei 

Seansiküpsis, 
mis kustutakse 
brauseri 
sulgemisel. 

New Relic Inc. 

Seda küpsist kasutatakse New Relic'i 
koguri lõppkasutaja mõõdikute ja 
seotud veebirakenduses agentide 
vahel toimuvaks suhtluseks. Sõne 
tuvastab ja korreleerib rakendusekihi 
transaktsiooni jälituse vastavate 
brauseri jälgedega. 

Isikuandmete 
kaitse 
üldmääruse 
artikkel 6 
lõige 1 punkt f 

JSESSIONID Ei 

Seansiküpsis, 
mis kustutakse 
brauseri 
sulgemisel. 

New Relic Inc. 

Seda küpsist kasutatakse seansi ID 
salvestamiseks, et New Relic saaks 
jälgida seansside arvu rakenduse 
jaoks. Küpsise väärtuse genereerib 
Jetty. 

Isikuandmete 
kaitse 
üldmääruse 
artikkel 6 
lõige 1 punkt f 

pcc-pers Jah Seansiküpsis 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Seda küpsist kasutatakse seansi ID 
salvestamiseks, et Porsche Connect 
Store saaks töödelda teie seanssi. 
Küpsise väärtuse genereerib 
koormustasakaalusti. 

Isikuandmete 
kaitse 
üldmääruse 
artikkel 6 
lõige 1 punkt f 

yCluster Ei Seansiküpsis 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Seda küpsist kasutatakse seansi ID 
salvestamiseks, et Porsche Connect 
Store saaks töödelda teie seanssi. 
Küpsise väärtuse genereerib 
rakendus. 

Isikuandmete 
kaitse 
üldmääruse 
artikkel 6 
lõige 1 punkt f 

 


