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Porsche Smart Mobility GmbH 

 

Politika e Përgjithshme e Privatësisë 

 

My Porsche dhe Shërbimet Porsche Connect / Infrastruktura e Shërbimeve Dixhitale të Porsche-it 

 

 
Ne, Porsche Smart Mobility GmbH (këtej e tutje “ne” ose “PSM 
GmbH”), jemi të lumtur që ju përdorni My Porsche, shërbimet tona 
Porsche Connect dhe ofertat e tjera dixhitale prej nesh (këtej e 
tutje, individualisht ose kolektivisht edhe “Shërbimet” dhe 
kolektivisht “Infrastruktura e Shërbimeve Dixhitale të Porsche-it”) 
dhe për interesin tuaj ndaj kompanisë dhe produkteve tona. 
Privatësia juaj është e rëndësishme për ne. Ne e marrim shumë 
seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale dhe trajtimin 
fshehtësor të këtyre të dhënave. Përpunimi i të dhënave tuaja 
personale kryhet ekskluzivisht brenda kuadrit të dispozitave 
statutore të ligjit për mbrojtjen e të dhënave dhe privatësinë, 
veçanërisht EU General Data Protection Regulation (këtej e tutje, 
“GDPR”). Kjo Politikë e Privatësisë ju jep informacion për 
përpunimin e të dhënave tuaja personale dhe të drejtat tuaja si 
subjekt i të dhënave, brenda kuadrit të përdorimit prej jush të 
Shërbimeve tona. Për informacion për Shërbimet e veçanta, 
lutemi shihni Politikën Specifike të Privatësisë dhe, atje ku vlen, 
njoftimet e mëtejshme specifike të privatësisë, sipas Shërbimit 
përkatës. 
 
Atje ku ne ofrojmë lidhje drejt kësaj Politike të Privatësisë nga 
sajte të jashtme mediash sociale, termat dhe kushtet në vijim 
zbatohen vetëm në atë masë që operacionet e përpunimit të së 
dhënave brenda hapësirës së këtyre sajteve të mediave sociale 
përfshihen, në fakt, brenda sferës sonë të përgjegjësisë dhe asnjë 
informacion që është më specifik – dhe që merr kështu përparësi 
– në lidhje me mbrojtjen e të dhënave dhe privatësinë nuk ofrohet, 
brenda hapësirës së këtyre sajteve të mediave sociale. 
 

1. Kontrollori dhe funksionari i mbrojtjes së të dhënave; 

kontakti 

 
Përveçse kur deklarohet shprehimisht ndryshe në këtë Politikë të 
Përgjithshme të Privatësisë, një Politikë Specifike të Privatësisë të 
bazuar në të, ose, atje ku vlen, njoftime specifike të mëtejshme të 
privatësisë që lidhen me Shërbimin specifik, kontrollori i 
përgjegjshëm për përpunimin e të dhënave brenda kuptimit të 
ligjeve për mbrojtjen e të dhënave dhe privatësinë është: 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Germany 
Email: smartmobility@de.porsche.com 
 
Nëse keni pyetje ose sugjerime në lidhje me mbrojtjen e të 
dhënave ose privatësinë, lutemi mos ngurroni të na kontaktoni. 
 
Mund të lidheni me funksionarin tonë të mbrojtjes së të dhënave si 
më poshtë: 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Data Protection Officer 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Germany 

Kontakt: dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com 

 

 

2. Objekti i mbrojtjes së të dhënave 

 
Objekti i mbrojtjes së të dhënave është mbrojtja e të dhënave 
personale. Kjo ka kuptimin e krejt informacionit në lidhje me një 
person natyror të identifikuar ose të identifikueshëm (të njohur si 
“subjekti i të dhënave”). Kjo përfshin informacion të tillë si emri, 
adresa postare, adresa e emailit ose numri i telefonit, si dhe 
informacion që vjen detyrimisht në vështrim gjatë përdorimit të 
Infrastrukturës sonë të Shërbimeve Dixhitale të Porsche-it. 

 

3. Natyra, shtrirja, synimet dhe bazat ligjore të përpunimit 

të së dhënave në rastin e Infrastrukturës së Shërbimeve 

Dixhitale të Porsche-it 

 
Kjo Politikë e Përgjithshme e Privatësisë ju ofron një vështrim të 
përgjithshëm të natyrës, shtrirjes, synimeve dhe bazave ligjore të 
përpunimit të së dhënave brenda kuadrit të regjistrimit, krijimit dhe 
përdorimit të llogarisë suaj të përdoruesit Porsche ID si dhe 
rezervimit dhe përdorimit të Shërbimeve tona në bazë të llogarisë 
suaj të përdoruesit Porsche ID. Në tekstin vijues ju do të gjeni 
edhe informacion për mbrojtjen e të dhënave dhe privatësinë, të 
tillë si për marrësit e të dhënave personale, përpunimin e të 
dhënave në vende të treta dhe të drejtat tuaja si subjekt të 
dhënash, çfarë zbatohet në përgjithësi brenda kuadrit të 
përdorimit të Infrastrukturës të Shërbimeve Dixhitale të Porsche-it. 
Për informacion më të hollësishëm rreth përpunimit të së dhënave 
personale, në lidhje me përdorimin e Shërbimeve individuale, 
bazave ligjore përkatëse dhe të drejtave specifike të subjekteve të 
së dhënave në lidhje me Shërbimin përkatës, lutemi shihni edhe 
Politikën përkatëse Specifike të Privatësisë dhe, atje ku vlen, 
njoftimet e mëtejshme specifike të privatësisë, që lidhen me 
Shërbimin përkatës. 

 

4. Llogaria e përdoruesit Porsche ID 

 
Për të përdorur të plotë Infrastrukturën e Shërbimeve Dixhitale të 
Porsche-it dhe Shërbimet e ofruara brenda saj, është e nevojshme 
që të regjistroheni dhe të krijoni një llogari përdoruesi Porsche ID 
në My Porsche. Pasi ta kryeni procesin e regjistrimit dhe të krijoni 
llogarinë e përdoruesit Porsche ID, do të merrni edhe një Porsche 
ID tuajën (emrin e përdoruesit për llogarinë e përdoruesit Porsche 
ID). Gjatë regjistrimit dhe kur po krijoni dhe përdorni llogarinë tuaj 
të përdoruesit Porsche ID, të dhënat personale përpunohen nga 
palë të treta dhe mund t’u transferohen atyre, siç përshkruhet më 
poshtë, që ne të plotësojmë detyrimet tona kontraktuale në këtë 
kontekst. Përveçse kur specifikohet ndryshe, ne i kryejmë të gjitha 
operacionet e përpunimit të përshkruara në këtë seksion në 
zbatim të kontratës që ekziston mes jush dhe nesh, në bazë të 
Nenit 6(1)(b) të GDPR. 

 

4.1 Procesi i regjistrimit dhe krijimi i llogarisë suaj të 

përdoruesit Porsche ID 
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Mund të zgjidhni një nga dy mënyra për t’u regjistruar dhe për të 
krijuar llogarinë tuaj të përdoruesit Porsche ID: 

 

 

4.1.1 Ftesë nga një koncesionar i autorizuar 

 
Nëse dëshironi, koncesionari juaj i autorizuar do të futë në emrin 
tuaj të dhënat personale që ju keni dhënë, përmes aksesit të 
koncesionarit në sistemet tona. Pastaj ju do të merrni një lidhje 
me email, për shembull, që do t’ju duhet ta përdorni për të 
konfirmuar regjistrimin tuaj dhe krijimin e llogarisë së përdoruesit 
Porsche ID. Lutemi mbani parasysh se koncesionarët e autorizuar 
janë kompani të pavarura dhe se ne nuk kemi ndonjë ndikim mbi 
ta. Një faktor i dytë do të përdoret për verifikim të mëtejshëm, për 
shembull një kod i dërguar me mesazh tekst, që ju pastaj do ta 
futni si pjesë të procesit të regjistrimit dhe krijimit të llogarisë suaj 
të përdoruesit Porsche ID. 

 

4.1.2 Vetë-regjistrimi 

 
Nëse ju nuk e keni regjistruar dhe krijuar llogarinë tuaj Porsche ID 
përmes një koncesionari të autorizuar, ju mund të regjistroheni 
dhe ta krijoni llogarinë tuaj të përdoruesit Porsche ID vetë, dhe t’i 
futni të dhënat tuaja personale në mënyrë të pavarur. Në disa 
shtete, ju mund edhe të shtoni një automjet dhe të përdorni 
Shërbime dixhitale të mëtejshme, për të cilat kërkohet pronësi 
ndaj automjetit. Që ta bëni këtë, ju gjithashtu duhet të ngarkoni një 
kopje të një dokumenti identifikues dhe një provë të pronësisë 
dhe, nëse ju nuk jeni pronar i automjetit, autorizimin nga pronari i 
automjetit pasi të futni numrin e identifikimit të automjetit tuaj. 
Këto dokumente do të shqyrtohen në bazë të kritereve tona të 
verifikimit. Si provë verifikimi të suksesshëm ne gjithashtu do të 
ruajmë emrat, datëlindjet, vendlindjet, adresat dhe datat e 
vlefshmërisë për dokumentet, ashtu si ato dalin në dokumentet 
përkatëse të identifikimit dhe numrat e identifikimit të automjeteve, 
emrat e pronarëve dhe adresat që tregohen te prova e pronësisë. 
Pasi të përfundojë verifikimi, kopjet e dokumenteve do të hiqen. 
Po të shtoni një automjet dhe, si rezultat, t’ju bashkëlidhet një 
automjet specifik nën llogarinë tuaj të përdoruesit Porsche ID, kjo 
do të përftojë atë çfarë njihet si lidhje automjeti (këtej e tutje, 
“Lidhje automjeti”). Nëse shqyrtimi është i suksesshëm, ju do të 
merrni një lidhje me email, për shembull, që do t’ju duhet ta 
përdorni për të konfirmuar regjistrimin tuaj dhe krijimin e llogarisë 
së përdoruesit Porsche ID. Një faktor i dytë do të përdoret për 
verifikim të mëtejshëm, për shembull një kod i dërguar me 
mesazh tekst, që ju pastaj do ta futni si pjesë të procesit të 
regjistrimit dhe krijimit të llogarisë suaj të përdoruesit Porsche ID. 
 
Vetë-regjistrimi kërkon që të ngarkoni foto nga pajisja juaj. Kjo do 
të thotë se do t’ju kërkohet autorizim për akses në kamerën e 
pajisjes suaj ose në bibliotekën e fotove. Dhënia e autorizimit 
është me bazë vullnetare. Megjithatë, nëse dëshironi të përdorni 
funksionalitetin e vetë-regjistrimit, duhet ta jepni edhe autorizimin 
përkatës, meqë përndryshe nuk do të mund ta kryeni vetë-
regjistrimin. Autorizimi do të mbetet aktiv, derisa ta resetoni 
nëpërmjet çaktivizimit të cilësimit përkatës në pajisjen tuaj 
dhe/ose shfletuesin e Internetit. 
 

(a) Informacioni i nevojshëm që të regjistroheni dhe të keni 

një llogari përdoruesi Porsche ID 
 
Kur të regjistroheni dhe të krijoni llogarinë e përdoruesit Porsche 
ID, duhet (në rast vetë-regjistrimi) të futni adresën tuaj të emailit, 
një fjalëkalim, emrin tuaj dhe çdo prapashtesë, informacion të 
kontaktit dhe të adresës, numrin e telefonit celular, adresën e 
emailit dhe, atje ku vlen, gjuhën me të cilën dëshironi të 
komunikoni me ne, ose (në rast regjistrimi dhe krijimi të llogarisë 
suaj të përdoruesit Porsche ID nëpërmjet një koncesionari të 
autorizuar) t’i konfirmoni këto të dhëna personale gjatë procesit të 
regjistrimit dhe të krijimit të llogarisë së përdoruesit Porsche ID. 
Këto të dhëna personale janë të nevojshme për të konfiguruar dhe 
menaxhuar llogarinë tuaj të përdoruesit Porsche ID, në mënyrë që 
ju të mund ta përdorni gamën e plotë të Shërbimeve tona, që 
ofrohen brenda kuadrit të Infrastrukturës së Shërbimeve Dixhitale 

të Porsche-it. Në shtete të caktuara, ju mund të përdorni edhe 
ofertat tona, si klient perspektiv. Në këtë rast, gjithçka që duhet të 
jepni është emri juaj, adresa e emailit dhe një fjalëkalim. Neve na 
duhen këto dhe, sipas rastit, edhe të dhëna personale të 
mëtejshme, që të jemi gjithashtu në gjendje, mes të tjerash, t’u 
përgjigjemi kërkesave, pyetjeve dhe vërejtjeve tuaja. Veç kësaj, në 
ruajmë orën e logimit tuaj më së fundi. Gjatë regjistrimit dhe 
krijimit të llogarisë suaj të përdoruesit Porsche ID, ne kryejmë një 
kontroll të vërtetësisë së informacionit për emrin tuaj dhe 
adresën. 
 

(b) Informacioni që jepni vullnetarisht kur regjistroni dhe 

krijoni llogarinë tuaj të përdoruesit Porsche ID 
 
Kur regjistroni dhe krijoni llogarinë tuaj të përdoruesit Porsche ID, 
ju gjithashtu keni opsionin për të futur vullnetarisht informacion të 
mëtejshëm, të tillë si informacion të mëtejshëm për emrin (tituj 
akademikë, etj.), informacion të kontaktit për kompaninë, 
datëlindjen, numra të tjerë telefoni, informacion për kartën e 
kreditit (i cili ruhet ekskluzivisht nga ofruesi i shërbimit të 
pagesës), si dhe numrin e regjistrimit të automjetit tuaj dhe një 
emër personal të automjetit. Gjithashtu ju mund të jepni 
informacion për interesat dhe preferencat tuaja si dhe për kanalet 
që dëshironi për t’ju kontaktuar. Lutemi mbani parasysh se ky 
informacion nuk është i detyruar për t’u dhënë, gjatë regjistrimit 
dhe krijimit të llogarisë suaj të përdoruesit Porsche ID dhe se 
varet tërësisht prej jush nëse do të na i komunikoni apo jo këto të 
dhëna personale. 

 

4.2 Infrastruktura e Shërbimeve Dixhitale të Porsche-it: 

Përpunimi i të dhënave pas regjistrimit dhe krijimit të 

llogarisë suaj të përdoruesit Porsche ID 

 
Po ta keni regjistruar dhe krijuar llogarinë tuaj të përdoruesit 
Porsche ID, ne do të bashkëndajmë informacion bazë në lidhje me 
llogarinë tuaj të përdoruesit Porsche ID dhe automjetet tuaja me 
koncesionarët e Porsche-it që ofrojnë shërbimin, në mënyrë që të 
jemi në gjendje t’ju ofrojmë shërbim edhe nëpërmjet rrjetit të 
koncesionarëve tanë, sipas nevojës. Kjo bëhet në zbatim të 
kontratës që ekziston mes jush dhe nesh, në bazë të Nenit 6(1)(b) 
të GDPR. Për këtë qëllim, ne do të transferojmë jo vetëm numrin e 
identifikimit të automjetit, por edhe emrin tuaj të përdoruesit 
(Porsche ID), disponibilitetin teknik dhe/ose të ndërlidhur me 
shitjet, të Shërbimeve dhe ofertave të produkteve për llogarinë 
tuaj të përdoruesit të Porsche ID ose të automjetit dhe ngjarjet 
relevante brenda kontekstit të krijimit, modifikimit ose heqjes së 
llogarisë suaj të përdoruesit Porsche ID, lidhjet drejt automjeteve, 
përzgjedhjen e koncesionarëve ose aktivizimin a çaktivizimin e 
Shërbimeve. 
 
Në qoftë se keni përzgjedhur një koncesionar të autorizuar dhe 
keni dhënë pëlqimin, të dhënat personale të ruajtura në llogarinë 
tuaj të përdoruesit Porsche ID, dhe veçanërisht informacioni i 
kontaktit, informacioni për shërbimin e klientit, kontratën dhe 
Shërbimet dhe informacioni për interesat tuaj, automjetet dhe 
Shërbimet që keni përdorur gjithashtu do të bashkëndahen me 
koncesionarin e autorizuar dhe sinkronizohen me çdo të dhënë 
personale në lidhje me ju, që mund të jetë ruajtur nga koncesionari 
i autorizuar. Nëse ju nuk dëshironi më që këto të dhëna të 
bashkëndahen në të ardhmen, mund t’i ndryshoni cilësimet e 
përdoruesit për llogarinë tuaj të përdoruesit Porsche ID, sipas 
dëshirës. Që nga ai moment, të dhënat personale të përmendura 
më lart nuk do të bashkëndahen më me koncesionarin e 
autorizuar. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja 
personale në këtë kontekst është pëlqimi juaj sipas Nenit 6(1)(a) të 
GDPR. 

 

4.3 Heqja e llogarisë suaj të përdoruesit Porsche ID 

 
Në qoftë se ju e hiqni llogarinë tuaj të përdoruesit Porsche ID, 
edhe të dhënat personale të ruajtura në llogarinë tuaj të 
përdoruesit Porsche ID do të fshihen, sapo të përfundojë 
marrëdhënia kontraktuale, por jo para se të mbarojë afati i 
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licencave tuaja ekzistuese të shërbimit. Sa kohë që të dhënat 
personale duhen ruajtur për arsye ligjore, këto të dhëna do të 
bllokohen (kjo njihet edhe si “kufizim i përpunimit”). Ashtu të 
dhënat personale nuk janë më në dispozicion për përdorim të 
mëtejshëm, në veçanti për përdorimin e Shërbimeve. Si rezultat i 
kësaj, Shërbimet nuk do të funksionojnë më plotësisht ose mund 
të mos funksionojnë më fare. Ashtu ju nuk do të mund të përdorni 
më as Infrastrukturën e Shërbimeve Dixhitale të Porsche-it në 
tërësinë e saj. Edhe nëse kontrollorë të tjerë, brenda grupit të 
kompanive Porsche dhe rrjetit përkatës të shitjeve i përpunojnë të 
dhënat personale nën përgjegjësinë e tyre, kjo nuk do të ndikojë 
në përpunimin e këtyre të dhënave personale. Në atë masë që të 
dhënat personale janë bashkëndarë me një koncesionar të 
zgjedhur prej jush, në bazë të pëlqimit tuaj sipas Nenit 6(1)(a) të 
GDPR, ne do të njoftojmë koncesionarin për heqjen e llogarisë 
suaj të përdoruesit Porsche ID. 

 

5. Shërbimet Qendrore 

 

5.1 Rezervimi dhe aktivizimi i shërbimeve; trajtimi i 

informacionit për pagesat 

 
Ju mund të rezervoni Shërbime My Porsche dhe Shërbime 
Porsche Connect individuale ose të shumëfishta dhe të aktivizoni 
licenca Shërbimesh. Kur të përzgjidhni Shërbimin përkatës ose 
paketën e Shërbimeve, ju mund të shihni edhe informacionin 
përkatës që përfshihet në hollësitë e ofertës, rreth përpunimit të 
së dhënave personale në kuadrin e Shërbimeve në fjalë. Për të 
ekzekutuar dhe realizuar një rezervim dhe marrëdhënien 
kontraktuale të ndërlidhur me të, ne përpunojmë jo vetëm 
informacionin përkatës të rezervimit, por edhe të dhënat tuaja 
personale që janë mbledhur gjatë procesit të regjistrimit dhe të 
krijimit të llogarisë suaj të përdoruesit Porsche ID. Ju mund ta 
ndryshoni adresën tuaj të faturimit para se të përfundojë procesi i 
rezervimit. Në atë rast ne do ta përdorim këtë informacion të 
adresës të dhënë prej jush, për synime të faturimit dhe balancimit 
të llogarisë. 
 
Ne kemi lidhur kontratë me një ofrues shërbimesh të pagesës për 
të trajtuar pagesat për Shërbimet me pagesë brenda kuadrit të 
My Porsche, Porsche Connect dhe Porsche Drive. Për këtë qëllim, 
ne përpunojmë informacionin për kartën tuaj të kreditit si dhe 
informacionin përkatës të pagesës dhe adresën tuaj IP. Për 
shembull, gjatë procesit të rezervimit të Shërbimeve me pagesë, 
ne transferojmë shumën e faturuar, adresën tuaj IP dhe një çelës 
transaksioni unik, që mund të përdoret për të identifikuar pagesën 
tuaj, për qëllimet e trajtimit të pagesës. Informacioni i kartës suaj 
të kreditit dhe trajtimi i pagesës kryhen përmes sistemeve të 
ofruesit të shërbimit të pagesës, në emër të PSM GmbH. Kur ju 
futni informacionin për kartën tuaj të kreditit, kjo ndodh 
drejtpërdrejt përmes një fushe të futjes të ofruesit të shërbimit të 
pagesës, i cili e enkripton këtë informacion në mënyrë të pavarur 
në pajisjen tuaj. Informacioni i enkriptuar pastaj transferohet prej 
nesh tek ofruesi i shërbimit të pagesës, ku ruhet dhe përdoret për 
pagesën tuaj. Baza ligjore për këtë përpunim është zbatimi i një 
kontrate sipas Nenit 6(1)(b) të GDPR. 
 
Ekskluzivisht për synimet e menaxhimit të llogarive të kreditit 
(përfshi kontrollet e kompliancës, në atë masë që e kërkon ligji) 
dhe për të kryer kontrolle të kreditit, ofruesi i shërbimit të 
pagesës që përdorim përpunon, në emrin tonë, informacionin tuaj 
të klientit dhe të kontaktit (emrin, adresën, adresën e-postare, 
numrin e klientit Porsche Connect; nëse duhet, emrin e kompanisë 
dhe të kompanive filiale) dhe numrin e identifikimit të automjetit që 
tregohet te prova e pronësisë. Baza ligjore për përpunimin e të 
dhënave personale të përmendura për synimet e parashtruara më 
lart është, sipas Nenit 6(1)(c) të GDPR, komplianca me një detyrim 
ligjor të cilit i nënshtrohemi ose, sipas Nenit 6(1)(f) të GDPR, 
interesi ynë legjitim në përmbushjen e kërkesave ligjore. 
 
Pasi të kryhet rezervimi, ju mund t’i aktivizoni Shërbimet. Kjo do të 
ruajë informacionin tuaj të përdoruesit në sistem dhe do të bëjë që 
lista e Shërbimeve në dispozicion të përditësohet sipas rastit. 
 

Për të përdorur Shërbime të caktuara (të tilla si ofertat për 
stacione të karikimit) do të dërgohet, me postë në shumë shtete 
ku ofrohen Shërbimet, një kartë e personalizuar që përmban çipe 
RFID (Porsche ID Card, Porsche Charging Card), pasi të blihet një 
produkt. Në këtë kartë ruhet një numër identifikimi; ky numër 
mund të përdoret për ta bashkëlidhur kartën me llogarinë tuaj të 
përdoruesit Porsche ID. Në kartë nuk ruhen të dhëna personale në 
formë dixhitale, përveç numrit të identifikimit; dhe sidomos nuk 
ruhet emri dhe adresa juaj. Në qoftë se karta ju humbet, mund ta 
bllokoni që nga llogaria juaj e përdoruesit Porsche ID. 
 
Pasi të dorëzohet, karta Porsche ID Card mund të përdoret 
drejtpërdrejt në transaksionet me infrastrukturën e mbështetur (të 
tillë si stacionet publike të karikimit). 
 
Përveçse kur specifikohet ndryshe, ne i kryejmë të gjitha 
operacionet e përpunimit të përshkruara në këtë seksion në 
zbatim të kontratës që kemi me ju, në bazë të Nenit 6(1)(b) të 
GDPR. 

 

5.2 Përdorimi i Shërbimeve My Porsche dhe i Shërbimeve 

Porsche Connect 

 
Shërbimet My Porsche dhe Shërbimet Porsche Connect që janë 
rezervuar mund t’i përdorni, në varësi të Shërbimit, në automjetin 
tuaj (në atë masë që ato janë në dispozicion për automjetin tuaj) 
përmes një lidhjeje radio celulare ose përmes pajisjeve të 
mëtejshme në My Porsche ose app-in tuaj Porsche Connect dhe, 
atje ku kjo vlen, edhe nga shumë pika aksesi ose të gjitha pikat e 
aksesit. Për këtë qëllim, automjeti juaj ose pajisja përkatëse do të 
lidhen me Infrastrukturën e Shërbimeve Dixhitale të Porsche-it. 
 
Kur ju përdorni Shërbimet që keni rezervuar përmes My Porsche 
ose Dyqanit Porsche Connect në automjetin tuaj ose në pajisje të 
tjera, ne i përpunojmë të dhënat personale të lidhura me ju për 
synime të aftësimit të përdorimit të Shërbimeve, për synime të 
mbështetjes dhe për synime të tjera, të përcaktuara në mënyrë 
specifike. Përveç rasteve kur e përcaktojmë ndryshe, ne i 
përpunojmë të dhënat tuaja personale vetëm në masën e 
nevojshme për të aftësuar përdorimin e Shërbimit My Porsche ose 
Shërbimit Porsche Connect përkatës. 
 
Kur ju përdorni Shërbime individuale My Porsche ose Shërbime 
individuale Porsche Connect, mund të përpunohen kategoritë e 
mëposhtme të së dhënave personale, për shembull, në varësi të si 
punon Shërbimi specifik: 
 

a) informacion identifikimi, i tillë si numri i identifikimit i 
automjetit, Porsche ID juaja dhe ID-të e pajisjes dhe të 
sistemit për pajisjet tuaja dhe modulet radio celulare, i 
cili nevojitet për t’ju identifikuar ju personalisht, pajisjen 
tuaj ose automjetin tuaj, për të vendosur lidhjet, 
përdorur Shërbimet ose marrë akses në materialet; 

b) informacion të autorizimit, përfshi atë që automjeti ose 
pajisja përkatëse janë aktivizuar për Shërbimin përkatës 
Porsche Connect, dhe që mund të lidhet me të dhënat 
tuaja personale, që ju futët gjatë procesit të regjistrimit 
dhe të krijimit të llogarisë suaj të përdoruesit Porsche 
ID; 

c) informacion të logimit, që nevojitet nëse ju dëshironi të 
përdorni shërbime nga ofrues të tjerë, që kërkojnë 
logim në automjetin tuaj ose në pajisje të tjera; 

d) informacion të komunikimit, që nevojitet për të 
vendosur një lidhje midis automjetit tuaj dhe/ose 
pajisjeve të tjera dhe serverëve tanë ose serverëve të 
ofruesve palë të treta të materialeve për Shërbimet 
Porsche Connect; 

e) informacion për vendndodhjen dhe lëvizjet, të tillë si të 
dhëna GPS ose të shpejtësisë, që nevojitet për të 
përdorur materiale të bazuara në vendndodhjen; 

f) informacion për gjuhën, që aftëson kontrollin zanor dhe 
futjet zanore, në Shërbime Porsche Connect të 
caktuara. Të dhënat zanore transferohen tek ne nga 
automjeti ose pajisja si regjistrime, për t’u konvertuar 
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pastaj në tekst. Teksti që pastaj përftohet nga një 
ofrues shërbimi i kthehet automjetit dhe regjistrimi hiqet 
në anën tonë; 

g) informacion kontakti që përdoret në shërbimet e 
komunikimit, për shembull për të dërguar e-postë ose 
mesazhe tekst; 

h) të dhëna faturimi, të tilla si dokumente lidhjesh 
individuale, që kanë të bëjnë me proceset e faturimit. 
Ne mund ta kombinojmë këtë informacion me adresën 
tuaj dhe informacionin e pagesës, për synime të 
faturimit individual; 

i) materiale të tjera që duhen bashkëndarë me ne ose me 
ofruesit e shërbimit, në mënyrë që këta të mund të 
ofrojnë një Shërbim për ju. 

 
Për informacion të hollësishëm në lidhje me cilat të dhëna 
personale përpunohen brenda kuadrit të secilit Shërbim, lutemi 
shihni përshkrimet e Shërbimeve përkatëse ne https://connect-
store.porsche.com/al/en. 
Përveçse kur specifikohet ndryshe në këtë dokument, në ndonjë 
nga Politikat Specifike të Privatësisë ose, atje ku vlen, në njoftime 
të tjera specifike të privatësisë që lidhen me një Shërbim të 
caktuar, ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale, në çdo rast, 
në bazë të Nenit 6(1)(b) të GDPR për t’ju ofruar Shërbimet në këtë 
kontekst dhe në zbatim të kontratës së bashkëlidhur me to. 

 

5.3 Përdorimi i shërbimeve të një ofruesi palë e tretë 

 
Nëse ju përdorni shërbime të një ofruesi palë e tretë, me të cilin ju 
keni një marrëdhënie kontraktuale tuajën, përmbajtja e këtyre 
shërbimeve mund të afishohet brenda automjetit tuaj ose mbi të 
dhe informacion mund të bashkëndahet midis automjetit tuaj ose 
pajisjes dhe ofruesit të shërbimit në fjalë. 
Ne nuk kemi ndikim ndaj përpunimit të së dhënave nga ky ofrues 
palë e tretë ose vendit ku përpunohen të dhënat. Prandaj lutemi 
shihni njoftimet e veçanta të privatësisë të ofruesit përkatës palë e 
tretë për informacion rreth natyrës, shtrirjes dhe qëllimit të 
përpunimit të së dhënave personale në raport me shërbimin 
përkatës. 
 
Ne i transferojmë të dhënat personale të nevojshme drejt ofruesit 
përkatës palë të tretë në bazë të Nenit 6(1)(b) të GDPR në zbatim 
të kontratës ekzistuese mes jush dhe nesh. 

 

6. Garantimi i interesave legjitimë 

 
Në atë masë që ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale për të 
garantuar interesat tanë legjitimë, kjo ndodh përtej operacioneve 
të përpunimit të së dhënave dhe synimeve të përshkruara në këtë 
Politikë të Përgjithshme të Privatësisë, Politikave Specifike të 
Privatësisë ose, atje ku vlen, njoftimeve të tjera specifike të 
privatësisë që lidhen me Shërbimin përkatës brenda kuadrit të 
Shërbimit specifik dhe veçanërisht në kontekstin e interesave të 
mëposhtëm: 
 

1. zhvillimi i mëtejshëm i produkteve, shërbimeve dhe 
ofertave të shërbimit të klientit si dhe masave të tjera 
për të menaxhuar transaksionet dhe proceset e 
biznesit; 

2. përmirësimi i cilësisë së produkteve, mënjanimi i 
gabimeve dhe çrregullimeve, përfshi edhe nëpërmjet 
analizës të së dhënave të automjeteve dhe feedback-ut 
nga klientët; 

3. përpunimi i të dhënave në një platformë qendrore të 
kujdesit për klientët aktualë dhe perspektivë si dhe 
sisteme të para dhe pas shitjeve për besnikërinë e 
klientëve dhe synime të shitjeve, për të ofruar kujdes 
individual për klientët aktualë dhe perspektivë; 

4. trajtimi i rasteve të garancisë dhe të shërbimeve, 
përpunimi i kërkesave për informacion dhe kërkesave 
të tjera të paraqitura nga klientë perspektivë dhe klientë 
aktualë jashtë kontratave; 

5. analiza e kërkesës dhe e segmentimit të klientëve, 
p.sh. llogaritja dhe vlerësimi i afiniteteve, preferencave 
dhe potencialit të klientëve; 

6. menaxhimi i riskut dhe bashkërendimi i fushatave për 
kthim produktesh; 

7. kontrollet e kreditit, përmes bashkëndarjes së të 
dhënave me byrotë e kreditit (p.sh. SCHUFA); 

8. sigurimi i kompliancës ligjore, parandalimi i shkeljeve 
ligjore dhe mbrojtja ndaj tyre (veçanërisht akteve 
kriminale), formulimi i pretendimeve ligjore dhe mbrojtja 
ndaj tyre; 

9. garantimi i përdorshmërisë, operacionit dhe sigurisë së 
sistemeve teknike dhe menaxhimi i të dhënave teknike. 

 
Përpunimi i të dhënave përkatëse kryhet në bazë të Nenit 6(1)(f) të 
GDPR në lidhje me këtë. 

  

7. Pëlqimi 

 
Nëse ju na jepni pëlqimin tuaj për operacione të caktuara të 
përpunimit të së dhënave, ky pëlqim gjithnjë i bashkëlidhet një 
synimi specifik; dhe synimet kanë të bëjnë, në çdo rast, me 
përmbajtjen e deklaratës specifike të pëlqimit. Në këtë rast, 
përpunimi i të dhënave kryhet në bazë të Nenit 6(1)(a) të GDPR. 
Nëse ju nuk e jepni pëlqimin, ne nuk do të mund të përmbushim 
kërkesën tuaj që mbulohet nga pëlqimi. Pasi ta keni dhënë, ju 
mund ta tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë pa ndikuar kjo në 
ligjshmërinë e përpunimit që ka ndodhur në bazë të atij pëlqimi, 
para se të tërhiqej. 
 
Në bazë të pëlqimeve që ju mund të keni dhënë, kompanitë e 
listuara në deklaratën e pëlqimit mund t’i përdorin të dhënat për 
synime specifike, p.sh. për të ofruar kujdes individual për klientët 
aktualë dhe perspektivë dhe mund t’ju kontaktojnë përmes 
kanaleve tuaja të preferuara të komunikimit. 
 
Nëse ne i përdorim të dhënat tuaja për të ofruar kujdes individual 
për klientët aktualë dhe perspektivë në këtë kuadër, kjo do të 
kryhet me synimin për t’ju ofruar një eksperiencë të kënaqshme të 
markës dhe të kujdesit për klientin nga ana e Porsche-it dhe për t’i 
bërë komunikimet dhe ndërveprimet tona me ju sa më personale 
dhe relevante që të jetë e mundshme. Se cilat nga të dhënat tuaja 
përdoren pikërisht për të ofruar kujdes individual për klientët 
aktualë dhe perspektivë, kjo varet në veçanti nga cilat të dhëna 
janë mbledhur në bazë të kërkesave, porosive dhe këshillimit 
(p.sh. kur blini produkte Porsche) dhe cilat të dhëna (p.sh. 
interesat tuaja personalë) ju keni dhënë në pikat relevante të 
kontaktit (p.sh. përmes këtij uebsajti ose në Porsche Zentrum). 
 
Në këto raste, shtrirja specifike dhe synimi i pëlqimit të dhënë prej 
jush përcaktohen nga formulimi i deklaratës së pëlqimit te pika e 
kontaktit. 

 

8. Marrësit e të dhënave personale 

 
Marrësit e brendshëm: Brenda PSM GmbH, aksesi kufizohet me 
ata persona që kanë nevojë për të, për synimet specifike të 
përmendura. 
 
Marrësit e jashtëm: Ne nuk ua komunikojmë të dhënat tuaja 
personale marrësve jashtë PSM GmbH, me përjashtim të atje ku 
kjo është e nevojshme për të ofruar dhe përmbushur Shërbimin 
përkatës, atje ku ka një autorizim tjetër ligjor ose atje ku ne kemi 
pëlqimin tuaj për të vepruar kështu. 
 
Marrësit e jashtëm mund të jenë si vijon: 
 
a) Përpunuesit: 
 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ose filialet e saj ose ofruesit e jashtëm 
të shërbimeve me të cilët ne kemi lidhur kontrata për dhënien e 
shërbimeve, për shembull në fushat e infrastrukturës teknike dhe 
shërbimit/mirëmbajtjes për ofertat e PSM GmbH ose ofrimin e 
materialeve. Ne i përzgjedhim përpunuesit me kujdes dhe i 
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vlerësojmë rregullisht, për t’u siguruar që privatësia juaj të mbetet 
e garantuar. Ofruesve të shërbimit nuk u lejohet të përdorin të 
dhëna personale për arsye të ndryshme nga synimet e 
specifikuara prej nesh dhe në bazë të udhëzimeve tona. 
 
b) Ente publike: 
 
Agjencitë qeveritare dhe institucionet shtetërore, të tilla si 
autoritetet e taksave, prokuroritë ose gjykatat, drejt së cilave ne 
transferojmë (dhe/ose jemi të detyruar të transferojmë) të dhëna 
personale për arsye ligjore të detyrueshme ose për të mbrojtur 
interesa të ligjshëm. Në këto raste, transferimi kryhet në bazë të 
pikave (c) dhe/ose (f) të Nenit 6(1) të GDPR. 
 
c) Ente private: 
 
Koncesionarët e Porsche-it dhe bizneset e shërbimeve, partnerët 
në bashkëpunim, ofruesit e shërbimeve ose persona drejt së 
cilëve të dhënat personale transferohen në bazë të pëlqimit, për të 
zbatuar një kontratë me ju ose për të mbrojtur interesa të 
ligjshëm, të tillë si qendrat Porsche dhe qendrat e shërbimit 
Porsche, bankat financuese, ofruesit e shërbimeve të mëtejshme 
ose ofruesit e shërbimeve të transportit. Në këto raste, 
transferimi kryhet në bazë të pikave (a), (b) dhe/ose (f) të Nenit 
6(1) të GDPR. 

 

9. Përpunimi i të dhënave në vende të treta 

 
Në qoftë se të dhënat u transferohen enteve që i kanë zyrat e 
regjistruara ose i përpunojnë të dhënat në vende që nuk janë 
anëtare të Bashkimit Europian ose nuk kanë nënshkruar 
Marrëveshjen për Zonën Ekonomike Europiane, ne sigurohemi, 
para se t’i përcjellim të dhënat, se përveç rasteve përjashtimore 
të lejuara me ligj, marrësi ose garanton një nivel adekuat të 
mbrojtjes së të dhënave (p.sh. përmes një vendimi të 
përshtatshmërisë nga Komisioni Europian, garancitë e duhura, të 
tilla si vetë-certifikimi nga marrësi nën Mburojën e Privatësisë BE-
SHBA ose një marrëveshjeje për “Dispozitat kontraktuale standard 
të BE-së” me marrësin), ose që ju jepni pëlqimin tuaj për 
transferimin e të dhënave. 
 
Ju mund të merrni një përshkrim të përgjithshëm të marrësve në 
vendet e treta dhe një kopje të dispozitave specifike të pranuara, 
për të garantuar një nivel adekuat të mbrojtjes së të dhënave prej 
nesh. Për këtë, lutemi përdorni informacionin në seksionin 1 të 
kësaj Politike të Përgjithshme të Privatësisë. 

 

10. Mbledhja e të dhënave nga palë të treta 

 
Ne nuk përpunojmë vetëm të dhëna personale që marrim 
drejtpërdrejt prej jush. Ne gjithashtu marrim disa të dhëna 
personale nga palë të treta, në atë masë që kemi një bazë ligjore 
për këtë. 
 
Për informacion për mbledhjen e të dhënave nga palë të treta, 
lutemi shihni Politikën Specifike të Privatësisë dhe, atje ku vlen, 
njoftimet e mëtejshme specifike të privatësisë, sipas Shërbimit 
përkatës. 

 

11. Vendim-marrja dhe profilizimi i automatizuar 

 
Ne nuk përdorim vendim-marrje të automatizuar, në bazë të Nenit 
22 të GDPR, për të përgatitur, vendosur dhe ekzekutuar 
marrëdhëniet e biznesit. Në atë masë që profilizimi lejohet, kjo 
ndodh vetëm për synimet e përmendura brenda kuadrit të 
Politikës së Përgjithshme të Privatësisë, Politikave Specifike të 
Privatësisë dhe, atje ku vlen, njoftimeve të mëtejshme specifike të 
privatësisë sipas Shërbimit përkatës dhe mbështetur në bazat 
ligjore të përmendura. 

 

12. Kohëzgjatja e ruajtjes; fshirja 

 

Përveçse kur informacioni për kohëzgjatjen specifike të ruajtjes 
dhe/ose fshirjes së të dhënave personale ofrohet në përshkrimin e 
Shërbimeve specifike, do të veprohet si vijon: 
 
Ne i ruajmë të dhënat tuaja personale vetëm për sa kohë që kjo 
është e nevojshme, për të arritur synimet tona ose – në rast 
pëlqimi – derisa ju ta tërhiqni ose nëse e tërhiqni pëlqimin. Në rast 
të një kundërshtimi ndaj përpunimit, ne i fshijmë të dhënat tuaja 
personale, përveçse kur vazhdimi i përpunimit të tyre lejohet në 
bazë të dispozitave statutore relevante. Ne gjithashtu i fshijmë të 
dhënat tuaja personale, nëse detyrohemi ta bëjmë këtë për arsye 
të tjera statutore. 
 
Duke i zbatuar këto parime të përgjithshme, ne përgjithësisht i 
fshijmë të dhënat tuaja personale pa vonesë 
  

- pasi baza ligjore nuk zbatohet më, me kusht që të mos 
ketë bazë ligjore tjetër (p.sh. periudha të ruajtjes të 
imponuara nga ligjet tregtare ose fiskale) që zbatohet. 
Në këtë rast të fundit, ne i fshijmë të dhënat personale 
pasi të pushojë së zbatuari baza tjetër ligjore. 

- Nëse ato nuk nevojiten më për synimet tona të 
përgatitjes dhe të zbatimit të një kontrate ose për të 
ndjekur interesa legjitimë dhe nuk ka ndonjë bazë tjetër 
ligjore (p.sh. periudha të ruajtjes të imponuara nga ligjet 
tregtare dhe fiskale) që zbatohet. Në këtë rast të fundit, 
ne i fshijmë të dhënat personale pasi të pushojë së 
zbatuari baza tjetër ligjore. 

- Nëse synimi për të cilin i kemi mbledhur nuk vlen më, 
dhe nuk ka ndonjë bazë ligjore tjetër (p.sh. periudha të 
ruajtjes të imponuara nga ligjet tregtare ose fiskale) që 
zbatohet. Në këtë rast të fundit, ne i fshijmë të dhënat 
personale pasi të pushojë së zbatuari baza tjetër 
ligjore. 

 

13. Të drejtat e subjekteve të së dhënave 

 
Si subjekt i të dhënave të prekura nga përpunimi i të dhënave, ju 
keni një numër të drejtash në dispozicion. Dhe pikërisht: 
 

E drejta e aksesit: Ju keni të drejtën të merrni informacion për 
të dhënat tuaja personale që ne ruajmë. 
 

E drejta e korrigjimit dhe e fshirjes: Ju mund të kërkoni që ne 
të korrigjojmë të dhëna jokorrekte dhe – me kusht që kërkesat 
statutore paraprake të përmbushen – t’i fshijmë të dhënat tuaja. 
 

Kufizimi i përpunimit: Ju mund të kërkoni – me kusht që 
kërkesat paraprake statutore të përmbushen – që ne të kufizojmë 
përpunimin e të dhënave tuaja. 
 

Bartshmëria e të dhënave: Nëse ju na keni dorëzuar të dhëna 
në bazë të një kontrate ose pëlqimi, ju mundeni, nëse përmbushen 
parakushtet statutore, të kërkoni që t’i merrni të dhënat e 
dorëzuara prej jush në një format të strukturuar, të përdorur 
rëndom dhe të lexueshme nga kompjuteri, ose që ne t’i 
transferojmë ato te një kontrollor tjetër. 
 

Kundërshtimi i përpunimit të së dhënave në rast “interesi 

legjitim” si bazë ligjore: Ju keni të drejtën të kundërshtoni, 

për arsye të ndërlidhura me situatën tuaj të veçantë dhe në 

çdo kohë, përpunimin e të dhënave prej nesh, në atë masë 

që ky përpunim ka “interesin e ligjshëm” si bazë ligjore. 

Nëse ju e ushtroni të drejtën tuaj për të kundërshtuar, ne 

do ta ndërpresim përpunimin e të dhënave tuaja, me 

përjashtim të rastit kur ne mund të provojmë – në pajtim 

me specifikimet statutore – se kemi arsye legjitime 

detyruese për ta vazhduar përpunimin, çfarë edhe i anulon 

të drejtat tuaja. 

 

Tërheqja e pëlqimit: Në atë masë që ju na keni dhënë 

pëlqimin për përpunimin e të dhënave tuaja, ju mund ta 

tërhiqni atë në çdo kohë, me efekt në të ardhmen. Kjo nuk 
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ka lidhje me ligjshmërinë e përpunimit të së dhënave tuaja 

para tërheqjes së pëlqimit. 
 

E drejta për të paraqitur një ankesë tek autoriteti 

mbikëqyrës: Ju mund edhe të paraqitni një ankesë tek autoriteti 
mbikëqyrës kompetent, në qoftë se besoni se përpunimi i të 
dhënave tuaja e shkel ligjin në fuqi. Për këtë qëllim, ju mund të 
kontaktoni autoritetin mbikëqyrës për mbrojtjen e të dhënave që 
ka juridiksion mbi vendin ku banoni ose shtetin tuaj ose autoritetin 
mbikëqyrës të mbrojtjes së të dhënave që ka juridiksion mbi ne. 
 

Kontakti me ne: Ju mund edhe të na kontaktoni falas, po të keni 
pyetje në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale, të 
drejtat tuaja si subjekt të dhënash dhe/ose ndonjë pëlqim që 
mund të jetë dhënë. Për të ushtruar të drejtat tuaja siç 
përcaktohen më lart, lutemi na kontaktoni me e-postë, te 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com ose me postë, 
duke përdorur adresën e përmendur në seksionin 1 më lart. Kur të 
na kontaktoni, lutemi sigurohuni që ne do të jemi në gjendje t’ju 
identifikojmë qartë. 

 

14. Siguria e të dhënave 

 
Ne marrim të gjitha masat e nevojshme teknike dhe organizative 
më të avancuara, për të ofruar një nivel sigurie që i përgjigjet 
rrezikut përkatës, në pajtim me kërkesat statutore në fuqi. 

 

15. Ofertat nga palë të treta 

 
Shërbimet e ofruesve të tjerë me të cilët lidhen dhe ju lidhin 
Shërbimet tona janë projektuar dhe ofrohen nga palë të treta. Ne 
nuk kemi ndonjë ndikim ndaj dizajnit, përmbajtjes dhe/ose 
funksionimit të këtyre shërbimeve. Ne shprehimisht distancohemi 
nga çdo përmbajtje e ofruar nga të gjitha shërbimet e lidhura. 
Lutemi mbani parasysh se këto shërbime, të tilla si uebsajtet palë 
të treta, mund të instalojnë cookies në pajisjen tuaj ose të 
mbledhin të dhëna personale. Ne nuk kemi ndikim mbi këtë. Në 
këtë kontekst, lutemi merrni informacion drejtpërdrejt nga ofruesit 
e këtyre shërbimeve të lidhura, sipas nevojës. 

 

16. Versioni 

 
Versioni më aktual i kësaj Politike të Privatësisë është në fuqi. 
 
Përditësuar së fundi: 1 nëntor 2019 

mailto:dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com
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Politika Specifike e Privatësisë 

 

Dyqani My Porsche dhe Porsche Connect / Uebsajti i Dyqanit My Porsche dhe Porsche Connect 
 

 
Në My Porsche ose dyqanin Porsche Connect në uebsajtin tonë 
My Porsche dhe Dyqani Porsche Connect (tani e tutje të referuar 
si "sajti"), mund të rezervoni shërbime My Porsche, shërbime 
Porsche Connect, shërbime Porsche Drive dhe Funksion me 
Kërkesë (Function on Demand/ FoD) dhe të aktivizoni licencat 
përkatëse. Kjo kërkon prej jush që të regjistroheni në My 
Porsche dhe të keni një llogari përdoruesi/-eje me Porsche ID. 
Në varësi të shërbimit, mund të përdorni dhe të menaxhoni 
shërbimet më lart përmes uebsajtit tonë, app-eve të ndryshme 
Porsche dhe, nëse shërbimi është i disponueshëm për 
automjetin tuaj, mund të lidheni pa tel me rrjetin që nga makina. 
 

1. Shënime të posaçme për përdorimin e uebsajtit tonë 

 

1.1 Ofrimi i uebsajtit 

 
Pjesë të uebsajtit tonë mund të përdoren pa regjistrim. Edhe 
sikur ta përdorni uebsajtin pa u regjistruar, të dhënat tuaja 
personale mund të përpunohen. 
 

1.1.1 Mbledhja automatike e të dhënave 

 
Kur fitoni akses në uebsajtin tonë përmes pajisjes suaj, ne do të 
përpunojmë të dhënat e mëposhtme: 
 

- Data dhe ora e aksesit, 
- Kohëzgjatja e vizitës, 
- Lloji i pajisjes, 
- Sistemi operativ i përdorur, 
- Funksionet e përdorura, 
- Sasia e të dhënave të dërguara, 
- Lloji i ngjarjes, 
- Adresa IP, 
- URL referuese, 
- Emri i domenit. 

 
Ne i përpunojmë këto të dhëna në bazë të Nenit 6(1)(f) të 
General Data Protection Regulation ("GDPR") për të ofruar 
uebsajtin, për të garantuar funksionimin e tij teknik dhe për synim 
identifikimi dhe korrigjimi të gabimeve. Duke vepruar kështu, 
qëllimi ynë është të mundësojmë përdorimin e uebsajtit tonë dhe 
të sigurojmë në mënyrë të përhershme funksionalitetin e tij 
teknik. Kur fitoni akses në uebsajtin tonë, këto të dhëna 
përpunohen automatikisht. Pa i ofruar këto të dhëna, nuk mund 
ta përdorni uebsajtin tonë. Nuk e përdorim këtë informacion për 
t’ju identifikuar. 
 

1.1.2   Përpunimi i të dhënave për të përmirësuar 

produktet dhe shërbimet tona në linjë 
 
Të dhënat e mbledhura automatikisht të referuara në seksionin 
1.1.1 përpunohen edhe për të përmirësuar rendimentin e 
shërbimeve tona, siguruar disponueshmërinë e tyre, optimizuar 
eksperiencën e përdoruesit, si edhe për të vlerësuar përdorimin 
tuaj të uebsajtit, hartuar raporte për aktivitetin e uebsajtit për ne 
dhe ofruar shërbime të tjera të bashkëlidhura me përdorimin e 
uebsajtit. 

Ne i përpunojmë të dhënat tuaja në pajtim me Nenin 6(1)(f) të 
GDPR në bazë të interesit tonë legjitim për rendimentin dhe 
disponueshmërinë e produkteve tona dhe për analizën e sjelljeve 
të përdoruesve që vizitojnë uebsajtin tonë. Nuk e përdorim këtë 
informacion për t’ju identifikuar. 

Gjithashtu, ruajmë cookies si pjesë e përpunimit të përshkruar 
këtu. Ju lutemi t’i referoheni paragrafit 1.1.3 për hollësi të 
mëtejshme mbi këtë praktikë. 
 

1.1.3   Cookies 
 
Kur vizitoni uebsajtin tonë, në pajisjen tuaj mund të ruhen disa 
skedarë zakonisht të vegjël, të ashtuquajturat “cookies” ose 
“teknologji të ngjashme me cookies”, në mënyrë që të mund t’ju 
ofrojmë një shumëllojshmëri funksionesh, ta bëjmë përdorimin e 
uebsajtit më të volitshëm dhe të optimizojmë produktet dhe 
shërbimet tona. Nëse nuk dëshironi që të përdoren cookies 
dhe/ose teknologji të ngjashme me cookies,  mund ta 
parandaloni ruajtjen e tyre në pajisjen tuaj duke përdorur 
cilësimet përkatëse në pajisje dhe/ose shfletuesin e Internetit, 
ose duke përdorur metoda të tjera kundërshtimi ndaj këtyre 
praktikave. Ju lutemi të mbani parasysh se ky veprim mund të 
kufizojë përdorshmërinë dhe funksionalitetin e produkteve dhe 
shërbimeve tona. Për informacion të hollësishëm rreth natyrës, 
objektit, synimeve, bazës ligjore si edhe mundësive për të 
kundërshtuar praktika që kanë lidhje me përpunimin e të dhënave 
me cookies dhe teknologji të ngjashme me cookies, jeni të lutur 
të shihni Politikën tonë të Porsche Smart Mobility për Cookie-t në 
uebsajte, që mund të shfletohet në https://connect-
store.porsche.com/al/en/t/privacy. 
 

1.2 Lejet për akses në pajisje 
 
Për të përdorur funksione të caktuara, mund t’ju duhet të jepni 
akses për vendndodhjen tuaj. 
 
Dhënia e lejeve bëhet me vullnetin tuaj. Megjithatë, nëse 
dëshironi t’i përdorni funksionet në fjalë, duhet të jepni lejet 
përkatëse, përndryshe nuk do të mund t’i përdorni këto 
funksione. 

Lejet do të mbeten aktive, përveçse nëse riprogramohen 
nëpërmjet çaktivizimit të cilësimit përkatës në pajisjen tuaj 
dhe/ose shfletuesin e Internetit. 
 

1.3 Shërbimet dhe funksionet speciale 
 
Kur përdorni uebsajtin tonë, mund të ofroni vullnetarisht të dhëna 
personale ose të regjistroheni për shërbime ose funksione të 
caktuara. Kur regjistroheni në shërbimet dhe funksionet e 
përshkruara më poshtë dhe i përdorni ato, informacioni personal 
do të përpunohet prej nesh siç parashtrohet më poshtë. 
 
Për përdorimin e shërbimeve dhe funksioneve të parashtruara në 
paragrafin 1.3.2 kërkohet regjistrimi paraprak dhe krijimi i një 
llogarie të përdoruesit/-es Porsche ID. Përdorimi i shërbimeve 
dhe funksioneve të parashtruar në paragrafin 1.3.3 nuk kërkon 
regjistrim paraprak. 
 

1.3.1 Procesi i regjistrimit dhe krijimi i një llogarie të 

përdoruesit Porsche ID 
 
Për informacion në lidhje me procesin e regjistrimit dhe krijimin e 
një llogarie të përdoruesit Porsche ID nga ana juaj, ju lutemi të 
shihni paragrafin 4.1 të Politikës së Përgjithshme të Privatësisë 
të My Porsche dhe Shërbimeve Porsche Connect / 
Infrastrukturës së Shërbimeve Dixhitale të Porsche-it. 
 

1.3.2 Përdorimi i funksioneve individuale me 

regjistrim/hyrje 
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Funksionet që janë pjesë e produkteve dhe e shërbimeve tona në 
uebsajtin tonë si dhe të dhënat personale të përpunuara në çdo 
rast, së bashku me synimet e nënvendosura dhe bazën ligjore, 
parashtrohen në vijim. 
 

1.3.2.1 Rezervimi dhe aktivizimi i shërbimeve, trajtimi i 

informacionit për pagesat 
 
Informacioni për rezervimin e shërbimeve përmes uebsajtit tonë 
dhe trajtimin e bashkëlidhur të informacionit për pagesat mund 
të gjendet në seksionin 5.1 të Politikës së Përgjithshme të 
Privatësisë të My Porsche dhe të Shërbimeve Porsche Connect / 
Infrastrukturës së Shërbimeve Dixhitale të Porsche-it. 
 
Sigurojmë informacion të mëtejshëm për përpunimin e të 
dhënave personale për shërbimet tona të rezervueshme kudo 
qoftë i nevojshëm, në njoftimet e mëtejshme specifike të 
privatësisë për shërbimin përkatës. 
 

1.3.2.2 Përdorimi i shërbimeve My Porsche dhe i 

shërbimeve Porsche Connect 

 
Informacioni për përdorimin e shërbimeve My Porsche dhe 
shërbimeve Porsche Connect përmes uebsajtit tonë mund të 
gjendet në seksionin 5.2 të Politikës së Përgjithshme të 
Privatësisë të My Porsche dhe të Shërbimeve Porsche Connect / 
Infrastrukturës së Shërbimeve Dixhitale të Porsche-it. 
 

1.3.2.3 Ofrimi i shërbimit dhe informacioni për garancinë 
 
Për ta përdorur këtë funksion kërkohet regjistrim paraprak dhe 
krijimi i një llogarie përdoruesi/-eje Porsche ID. 
 
Në mënyrë që të sigurojmë informacion për automjetin tuaj, 
garancitë aktuale dhe thirrjet për kthim produktesh në seksionin 
My Porsche të uebsajtit tonë, përpunojmë të dhëna për pajisjet 
dhe të dhënat bazë për automjetin, të tilla si numrin e identifikimit 
të automjetit, garancitë aktuale, vitin e modelit dhe pamjen e 
modelit që shfaqet në certifikatën e regjistrimit të automjetit. 
 
Në pajtim me Nenin 6(1)(b) të GDPR, zbatimi i kontratës 
ekzistuese midis jush dhe nesh përfaqëson bazën ligjore për 
përpunimin e të dhënave tuaja personale. 
 

1.3.2.4 Kërkesat për takime të shërbimit 
 
Për ta përdorur këtë funksion kërkohet regjistrim paraprak dhe 
krijimi i një llogarie përdoruesi/-eje Porsche ID. 
 
Për të kërkuar takime shërbimi me koncesionarë Porsche dhe 
kompani shërbimi përmes seksionit My Porsche të uebsajtit 
tonë, mund t’u japim të dhëna të klientit dhe të automjetit 
kompanive përkatëse të përzgjedhura prej jush, me kërkesën 
tuaj. Nëse ju na jepni pëlqimin tuaj si pjesë e një kërkese 
shërbimi, ne do t’ia përcjellim emrin tuaj, adresën, numrin e 
telefonit, adresën e emailit, Porsche ID, numrin e identifikimit të 
automjetit tuaj ashtu siç shfaqet në certifikatën e regjistrimit të 
automjetit, modelin e automjetit tuaj, takimet e shërbimit që keni 
zgjedhur, shërbimin e përzgjedhur, mesazhin tuaj shtesë të 
ndërlidhur me kërkesën tuaj, si edhe mënyrat për t’ju kontaktuar 
që ia keni kërkuar koncesionarit ose kompanisë së shërbimit të 
përzgjedhur prej jush për kërkesën përkatëse. 
 
Të dhënat personale përcillen vetëm një herë, në lidhje me 
kërkesën përkatëse të shërbimit; baza ligjore për përcjelljen e 
informacionit është Neni 6(1)(a) i GDPR, d.m.th. pëlqimi juaj. Ne 
e ruajmë kërkesën tuaj të shërbimit për të zbatuar kontratën 

ekzistuese mes jush dhe nesh, në pajtim me Nenin 6(1)(b) të 
GDPR. 
 

1.3.3 Përdorimi i funksioneve individuale pa 

regjistrim/hyrje 
 

1.3.3.1 Kontakti me chat live 
 
Për ta përdorur këtë funksion nuk kërkohet as regjistrim 
paraprak as krijimi i një llogarie përdoruesi/-eje Porsche ID. 
 
Në disa zona të uebsajtit tonë ofrojmë chat live si mënyrë për të 
hyrë në kontakt dhe marrë këshilla. Duke përdorur chat-in live, 
mund të komunikoni me një prej konsulentëve tanë përmes 
mesazheve me tekst. Për arsye teknike, sapo të hapni dhe 
përdorni chat-in live, shfletuesi juaj transmeton automatikisht të 
dhënat e mëposhtme që në fillim, të cilat ruhen prej nesh, përveç 
të dhënave të tjera që mund të na jepni në rrethana të tjera: 
 

- Data dhe ora e aksesit, 
- Kohëzgjatja e vizitës në uebsajtin tonë, 
- Lloji i shfletuesit të Internetit, përfshi versionin, 
- Sistemi operativ i përdorur, 
- Sasia e të dhënave të dërguara, 
- Lloji i ngjarjes, 
- Adresa IP. 

 
Baza ligjore për këtë përpunim të dhënash është Neni 6(1)(f) i 
GDPR, duke qenë interesi ynë legjitim të ruajmë dhe të 
garantojmë funksionimin dhe sigurinë e produkteve dhe 
shërbimeve tona dhe të korrigjojmë gabimet. Në këtë kontekst, 
të dhënat përpunohen prej nesh – pa identifikuar personin 
specifik – për synime analitike. 
 
Nëse më vonë na siguroni të dhëna të tjera personale përmes 
chat-it live, kjo bëhet mbi baza vullnetare. Kudo qoftë që të 
dhënat tuaja personale të nevojiten për zgjidhjen e problemit 
tuaj, do t’ju informojmë dhe kërkojmë leje. Tekstet e krijuara prej 
jush në ekranin hyrës gjatë chat-eve live ruhen për llogarinë tonë, 
në serverin e një ofruesi të jashtëm shërbimi. Baza ligjore për 
këtë përpunim të dhënash është Neni 6(1)(b) i GDPR. 
 

2. Të drejtat tuaja si subjekt të dhënash 
 
Si personi i prekur nga përpunimi i të dhënave, keni të drejta që 
ju vihen në dispozicion. Në veçanti, mund ta kundërshtoni në çdo 
kohë përdorimin e cookies-ve ose të teknologjive të ngjashme 
me cookies. Për hollësi të mëtejshme në lidhje me këtë praktikë, 
referojuni Politikës sonë të Porsche Smart Mobility për Cookies 
në Uebsajte, të cilën do ta gjeni te https://connect-
store.porsche.com/al/en/t/privacy. 
 
Për sa u përket të drejtave të mëtejshme që ju vihen në 
dispozicion, ne u referohemi edhe hollësive përkatëse në 
seksionin 13 të Politikës sonë të Përgjithshme të Privatësisë për 
My Porsche dhe Shërbimet Porsche Connect / Infrastrukturën e 
Shërbimeve Dixhitale të Porsche-it, e cila mund të shihet te 
https://connect-store.porsche.com/al/en/t/privacy. 
 

3. Ndryshimet në këtë version dhe politikë të privatësisë 
 
Ruajmë të drejtën të bëjmë ndryshime te kjo Politikë Specifike e 
Privatësisë. Versioni aktual i Politikës së Privatësisë është 
gjithnjë në dispozicion te https://connect-
store.porsche.com/al/en/t/privacy. 
 
Versioni: 01/11/2019 
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Porsche Smart Mobility 
 

Politika e Cookies për Uebsajte 

 

 

Objekti 

 
Kjo Politikë e Cookies për Uebsajte zbatohet krahas Politikës 
së Përgjithshme të Privatësisë të My Porsche dhe të 
Shërbimeve Porsche Connect / Infrastrukturës së Shërbimeve 
Dixhitale të Porsche-it dhe Politikave Specifike të Privatësisë; 
dhe, atje ku vlen, njoftimeve të mëtejshme specifike të 
privatësisë nga shërbimet përkatëse në formën e uebsajteve 
(këtej e më poshtë shërbime të tilla do të referohen si 
“uebsajt”) dhe përshkruan llojin, objektin, synimin dhe bazën 
ligjore, si dhe mundësitë që ofrohen për të kundërshtuar, në 
lidhje me përpunimin e të dhënave nëpërmjet cookies dhe 
teknologjive të ngjashme me cookies (këtej e më poshtë të 
referuara kolektivisht si “cookies”). Veç kësaj, Politika e 
Përgjithshme e Privatësisë e Shërbimeve My Porsche dhe 
Porsche Connect / Infrastrukturës së Shërbimeve Dixhitale të 
Porsche-it; Politikat Specifike të Privatësisë dhe, atje ku vlen, 
njoftimet e mëtejshme specifike të privatësisë nga shërbimet 
përkatëse në formën e uebsajteve zbatohen ndaj çdo 
informacioni tjetër. Datë 01/11/2019. 

 

Çfarë janë cookies? 
 
Ne i përdorim cookies për të ofruar një shumëllojshmëri 
funksionesh, për të dalluar preferencat tuaja, për ta bërë më 
komod përdorimin e uebsajtit tonë dhe për të qenë në gjendje 
të optimizojmë produktet dhe shërbimet tona. Cookies janë 
zakonisht skedarë të vegjël tekst që ruhen në kompjuterin tuaj 
me ndihmën e shfletuesit tuaj të Internetit. 

 

Kategoritë e cookies-ve 
 
Ne i përdorim cookies për synime të ndryshme dhe me 
funksione të ndryshme. Ne dallojmë midis rasteve kur 
përdorimi i saj është teknikisht i nevojshëm (nevoja teknike), 
sa gjatë do të ruhet dhe përdoret (koha e ruajtjes) dhe nëse 
është vendosur nga uebsajti ynë apo nga palë të treta dhe 
nga cili ofrues ishte vendosur ajo cookie ose teknologji e 
ngjashme me cookie-n (këtej e tutje kolektivisht të referuar si 
“ofruesi i cookies-ve”). 
 
Nevoja teknike 
 
Cookies teknikisht të nevojshme: Ne i përdorim disa cookies 
sepse ato janë të domosdoshme për të siguruar që uebsajti 
ynë dhe funksionet e tij të mund të punojnë në mënyrë 
korrekte. Këto cookies cilësohen automatikisht kur ju vizitoni 
uebsajtin ose kryeni një funksion specifik, përveçse kur 
cilësimet në shfletuesin tuaj nuk e lejojnë përdorimin e 
cookies-ve. 
 
Cookies që nuk janë teknikisht të nevojshme: Përkundrazi, 
cookies që nuk janë teknikisht të nevojshme përdoren, për 
shembull, për të përmirësuar komoditetin dhe rendimentin e 
uebsajtit tonë ose për të ruajtur ndonjë cilësim që ju keni 
specifikuar. Ne gjithashtu përdorim cookies që nuk janë 
teknikisht të nevojshme për të marrë informacion për sa 
shpesh përdoren zona të caktuara të uebsajtit tonë, në 
mënyrë që ne të mund të bëjmë korrigjimet përkatëse në të 
ardhmen, në plotësim të nevojave tuaja. Ne nuk do t’i ruajmë 
cookies që nuk janë teknikisht të nevojshme, derisa ju të 
konfirmoni, duke klikuar në kutizën përkatëse, se jeni njohur 

me njoftimin tonë për cookies dhe vazhdoni ta përdorni 
uebsajtin tonë. 
 
Periudha e mbajtjes 
 
Cookies e sesionit: Shumica e cookies janë të nevojshme 
vetëm për sa kohë zgjat vizita juaj aktuale ose sesioni juaj në 
uebsajtin tonë dhe pastaj hiqen ose bëhen të pavlefshme 
sapo ju të largoheni nga uebsajti ose sesioni juaj aktual të 
skadojë (të ashtuquajturat “cookies të sesionit”). Cookies të 
sesionit përdoren, për shembull, për të ruajtur informacion të 
caktuar gjatë sesionit, të tillë si regjistrimin tuaj në uebsajt 
ose artikujt në shportën tuaj të blerjeve. 
 
Cookies e qëndrueshme: Vetëm në raste të caktuara cookies 
do të ruhen për një periudhë më të gjatë, për shembull për 
t’ju njohur ju dhe për të marrë akses në cilësimet tuaja të 
ruajtura, kur ju të vizitoni uebsajtin sërish, në një datë të 
mëvonshme. Kjo ju lejon të merrni akses në uebsajtet tona 
më shpejt ose në mënyrë më komode, pa qenë nevoja të ri-
përzgjidhni disa cilësime, të tilla si gjuhën tuaj të preferuar. 
Cookies e qëndrueshme do të hiqen automatikisht pas një 
periudhe kohe të caktuar, pasi ju të keni vizituar uebsajtin ose 
domenin ku ishte përdorur cookie. 
 
Cookies rrjedhëse: Këto cookies përdoren për komunikim 
midis serverëve të ndryshëm të brendshëm të Porsche-it. Ato 
cilësohen në fillim të një ndërveprimi të përdoruesit dhe 
pastaj hiqen sapo ky ndërveprim të mbarojë. Cookies 
rrjedhëse marrin një numër identifikimi unik gjatë ndërveprimit 
por ky numër nuk përmban ndonjë informacion identifikues 
për klientin ose përdoruesin. 
 
Ofruesit e cookies-ve 
 
Cookies të ofruesve: Kur ju vizitoni uebsajtin tonë, cookies 
zakonisht vendosen në shfletuesin tuaj nga operatorët që ne 
përdorim për uebsajtin. 
 
Cookies nga palë të treta: Të ashtuquajturat “cookies nga 
palë të treta”, nga ana e tyre, vendosen dhe përdoren nga 
palë ose faqe ueb të tjera, për shembull nga ofruesit e 
veglave të analitikës të uebit. Më shumë informacion për 
analitikën e uebit dhe matjet e publikut mund të gjendet në 
pjesën vijuese të kësaj Politike të Cookies-ve. Palët e treta 
mund të përdorin cookies edhe për të afishuar reklama ose 
për të integruar përmbajtje nga sajtet e rrjeteve sociale, p.sh. 
nëpërmjet plugin-eve sociale. 

 

Përdorimi i cookies-ve për analitikën e uebit dhe matjet 

e publikut 
 
Ne përdorim shërbimet e mëposhtme për synime të analitikës 
së uebit dhe matjeve të publikut: 
 
Ne përdorim Google Analytics, një shërbim i analitikës së 
uebit i ofruar nga Google Ireland Limited, Google Building 
Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland 
("Google"). Google Analytics përdor cookies nga palë të treta 
për të identifikuar shpeshtësinë e përdorimit të zonave të 
caktuara të uebsajtit tonë dhe preferencat. Informacioni i 
përftuar nga cookie rreth përdorimit prej jush të uebsajtit 
(duke përfshirë adresën tuaj IP të cunguar) do t’i 
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transmetohet një serveri të Google-it në Shtetet e Bashkuara 
dhe do të ruhet atje. Google do ta përdorë këtë informacion 
për llogarinë tonë, me synimin për të vlerësuar përdorimin 
prej jush të uebsajtit, hartuar raporte të aktivitetit në uebsajt 
për ne dhe ofruar shërbime të tjera të ndërlidhura me 
uebsajtin dhe përdorimin e Internetit. 
 
Baza ligjore për përdorimin e shërbimeve të analitikës së 
uebit dhe matjeve të publikut, të tilla si Google Analytics, 
është Neni 6(1)(f) i General Data Protection Regulation 
("GDPR”); interesi ynë legjitim lind nga synimet e parashtruara 
më lart, në veçanti ato të analizës, optimizimit dhe 
funksionimit eficient të uebsajtit tonë. 
 

Heqja e cookies dhe kundërshtimi i përdorimit të tyre 
 
Pranimi i cookies-ve kur përdoret uebsajti ynë nuk është i 
detyrueshëm; nëse ju nuk dëshironi që cookies të ruhen në 
pajisjen tuaj, mund ta paaftësoni opsionin përkatës në 
cilësimet e sistemit të shfletuesit tuaj. Ju mund edhe të hiqni 
nga pajisja juaj, në çdo kohë, cookies e ruajtura më parë. 
Megjithatë, nëse nuk i pranoni cookies, kjo mund të sjellë 
kufizime funksionale në përdorimin e sajtit tonë. 
 
Veç kësaj, ju mund të paaftësoni përdorimin e cookies të 
Google Analytics me anë të një shtese të shfletuesit, nëse nuk 
dëshironi  
 
analizë të uebsajtit. Kjo mund të shkarkohet këtu: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
 
Në këtë rast, informacioni i “përjashtimit” ruhet në pajisjen 
tuaj, ku përdoret për të identifikuar çaktivizimin prej jush të 
Google Analytics. Lutemi mbani parasysh se ky informacion 
për përjashtimin do ta çaktivizojë Google Analytics vetëm në 
pajisjen dhe shfletuesin ku ishte instaluar. 
 
Ju mund edhe të keni nevojë ta ri-instaloni, po t’i hiqni cookies 
nga pajisja juaj. Si alternativë ndaj shtesës në shfletues, për 
shembull në pajisjet celulare, ju mund edhe të parandaloni 
mbledhjen e të dhënave nga Google Analytics duke klikuar në 
lidhjen më poshtë: 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/. Kjo do të 
cilësojë një cookie të përjashtimit, e cila parandalon 
mbledhjen e mëtejshme të së dhënave tuaja. Cookie e 
përjashtimit vlen vetëm për shfletuesin e përdorur kur u 
cilësua dhe vetëm për uebsajtin tonë; ajo ruhet në pajisjen 
tuaj. Nëse ju i hiqni cookies në shfletuesin tuaj, duhet ta 
cilësoni cookie-n e përjashtimit sërish. 
 
Mund edhe të aktivizoni funksionin “Mos gjurmo” në pajisjen 
tuaj. Kur ky funksion aftësohet, pajisja juaj informon shërbimin 
përkatës se ju nuk dëshironi që t’ju gjurmojnë. 
 
Në mënyrë specifike, cookies e mëposhtme mund të ruhen 
kur ju merrni akses në uebsajtin tonë: 
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Lista e cookies-ve 

 
Dyqani My Porsche dhe Porsche Connect / Uebsajti i Dyqanit My Porsche dhe Porsche Connect 
 

Emri i cookie-t Nevoja 
teknike 

Periudha e 
mbajtjes 

Ofruesi i 
cookies-ve 

Synimi dhe interesi Baza 
ligjore 

CIAM.s Po 
Cookie 
rrjedhëse 

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

Kjo cookie duhet për të kontrolluar 
nëse shfletuesi i përdoruesit i mbështet 
cookies. 

Neni 6(1)(f) 
GDPR 

CIAM.m Po 
Cookies të 
sesionit 

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

Kjo cookie duhet për autentifikimin e 
përdoruesit. 

Neni 6(1)(f) 
GDPR 

CIAM.h Po 
Cookies të 
sesionit 

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

Kjo cookie duhet për të ruajtur sesionin 
e përdoruesit dhe logimin në My 
Porsche. 

Neni 6(1)(f) 
GDPR 

CIAM.status Po 
Cookies të 
sesionit 

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

Kjo cookie duhet për të monitoruar 
statusin e sesionit të përdoruesit në My 
Porsche. 

Neni 6(1)(f) 
GDPR 

pcc.cookieAcceptance Po 

Cookie e 
përhershme 
(periudha e 
mbajtjes: 1 vit) 

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

Kjo cookie ruan në shfletues vendimin e 
përdoruesit në lidhje me nëse cookies 
mund të vendosen në shfletuesin e tij. 

Neni 6(1)(f) 
GDPR 

nonce.* Po 
Cookie 
rrjedhëse 

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

Kjo cookie ruan përkohësisht në server 
vendimin e përdoruesit në lidhje me 
nëse cookies mund të vendosen në 
shfletuesin e tij. 

Neni 6(1)(f) 
GDPR 

PF Po 
Cookie e 
sesionit 

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

Kjo cookie duhet për autentifikimin e 
brendshëm të përdoruesit, midis 
serverëve të ndryshëm të Porsche-it. 

Neni 6(1)(f) 
GDPR 

CIAM.pcc Po 
Cookie e 
sesionit 

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

Kjo cookie duhet për të ruajtur sesionin 
e përdoruesit dhe logimin në My 
Porsche. 

Neni 6(1)(f) 
GDPR 

f5_cspm Po 
Cookie e 
sesionit 

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

Kjo cookie duhet për ta drejtuar 
përdoruesin, përmes balancuesit të 
ngarkesës, te një server proxy.  

Neni 6(1)(f) 
GDPR 

_utma Jo 

Cookie e 
përhershme 
(periudha e 
mbajtjes: 2 vjet) 

Google 
Kjo cookie ruan numrin e vizitave nga 
një përdorues për Google Analytics. 

Neni 6(1)(f) 
GDPR 

_utmt Jo 
Cookie e 
sesionit 

Google 

Kjo cookie ruan llojin e kërkesës nga 
përdoruesi për Google Analytics. Ajo 
dallon mes ngjarjeve, transaksioneve 
dhe objekteve. 

Neni 6(1)(f) 
GDPR 

_utmb Jo 
Cookie e 
sesionit 

Google 
Kjo cookie ruan kohëzgjatjen e një 
sesioni të përdoruesit për Google 
Analytics. 

Neni 6(1)(f) 
GDPR 

_utmz Jo 
Cookie e 
sesionit 

Google 
Kjo cookie ruan faqen referuese nga e 
cila niset përdoruesi për të shkuar te 
My Porsche, për Google Analytics. 

Neni 6(1)(f) 
GDPR 

_utmv Jo 
Cookie e 
sesionit 

Google 

Kjo cookie kombinon të dhënat e 
ruajtura për Google Analytics, që ato të 
mund të afishohen nga Porsche AG në 
raporte individuale, të anonimizuara. 

Neni 6(1)(f) 
GDPR 

NREUM Jo 

Cookie sesioni 
që hiqet sapo të 
mbyllet 
shfletuesi. 

New Relic Inc. 

Kjo cookie krijohet vetëm në shfletues 
që nuk e mbështetin Navigation Timing 
API. Nëse një shfletues e mbështet 
Navigation Timing API, mund të 
përdoret një ndërfaqe lokale për të 
përcaktuar orën e nisjes së navigimit. 

Neni 6(1)(f) 
GDPR 

NRAGENT Jo 

Cookie sesioni 
që hiqet sapo të 
mbyllet 
shfletuesi. 

New Relic Inc. 

Kjo cookie përdoret për të komunikuar 
midis metrikës së përdoruesit final të 
kolektorit New Relic dhe agjentëve që 
punojnë në aplikacionin ueb të 
bashkëlidhur. Një token identifikon dhe 
bashkëlidh gjurmët e transaksioneve në 
shtresat e aplikacionit me pistat e 
shfletuesit. 

Neni 6(1)(f) 
GDPR 

JSESSIONID Jo 
Cookie sesioni 
që hiqet sapo të 

New Relic Inc. 
Kjo cookie përdoret për të ruajtur një ID 
sesioni, në mënyrë që New Relic të 

Neni 6(1)(f) 
GDPR 



 

Faqja 12 nga 23 
Përditësuar së fundi 11/2019 – Politika Specifike e Privatësisë – Politika e Cookies në Uebsajt - Shqipëri– SQ - Versioni 1.1 

mbyllet 
shfletuesi. 

mund të monitorojë numrin e sesioneve 
për një aplikacion. Vlera e cookie-s 
gjenerohet nga Jetty. 

pcc-pers Po 
Cookie e 
sesionit 

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

Kjo cookie përdoret për të magazinuar 
një ID sesioni, në mënyrë që Dyqani 
Porsche Connect të mund ta përpunojë 
sesionin tuaj. Vlera e cookies 
gjenerohet nga balancuesi i ngarkesës. 

Neni 6(1)(f) 
GDPR 

yCluster Jo 
Cookie e 
sesionit 

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

Kjo cookie përdoret për të magazinuar 
një ID sesioni, në mënyrë që Dyqani 
Porsche Connect të mund ta përpunojë 
sesionin tuaj. Vlera e cookie-s 
gjenerohet nga aplikacioni. 

Neni 6(1)(f) 
GDPR 
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Porsche Smart Mobility GmbH 

 

General Privacy Policy 

 

My Porsche and Porsche Connect Services / Porsche Digital Service Infrastructure 

 

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

1. Controller and data protection officer; contact 

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

 

 

2. Subject-matter of data protection 

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

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

 

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

processing in the case of the Porsche Digital Service 

Infrastructure 

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

 

4. Porsche ID user account 

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

 

4.1 The registration process and creating your Porsche ID 

user account 

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

 

 

4.1.1 Invitation by an authorised dealer 

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

 

4.1.2 Self-registration 

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

(a) Required information when registering and creating 

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

(b) Voluntary information when registering and creating 

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

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

 

4.2 Porsche Digital Service Infrastructure: Data processing 

after registration and creation of your Porsche ID user 

account 

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

 

4.3 Deleting your Porsche ID user account 

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

 

5. Central Services 

 

5.1 Booking and activation of Services; handling of 

payment information 

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

 

5.2 Use of the My Porsche Services and Porsche Connect 

Services 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5.3 Use of services of a third-party provider 

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

 

6. Safeguarding legitimate interests 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

7. Consent 

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

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

 

8. Recipients of personal data 

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

 

9. Data processing in third countries 

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

 

 

 

 



 

Page 17 of 23 
Last updated 11/2019 – General Privacy Policy – Shqipëri– EN – Version 1.1 

10. Collection of data by third parties 

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

 

11. Automated decision-making and profiling 

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

 

12. Duration of storage; erasure 

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

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

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

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

 

13. Rights of data subjects 

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

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

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

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

 

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

Objection to data processing in the case of “legitimate 

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

grounds relating to your particular situation, at any time to 

the processing of data by us to the extent that this 

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

exercise your right to object, we will discontinue the 

processing of your data unless we can demonstrate – in 

accordance with the statutory specifications – compelling 

legitimate grounds for continued processing which override 

your rights. 

 

Withdrawal of consent: To the extent that you have granted 

us consent to the processing of your data, you can 

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

not affect the lawfulness of the processing of your data 

prior to the withdrawal of consent. 
 

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

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

 

14. Data security 

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

 

15. Third-party offerings 

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

 

16. Version 

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

 

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

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

1. Special notes on the use of our website 

 

1.1 Provision of our website 

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

1.1.4 Automated data collection 

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

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

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

1.1.5 Data processing to improve our online products 

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

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

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

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

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

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

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

1.3.1 Registration process and creation of a Porsche ID 

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

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

1.3.2.1 Booking and activation of services, handling 

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

1.3.2.2 Use of My Porsche services and Porsche Connect 

services 

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

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

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

1.3.3 Use of the individual functions without 

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

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

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

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

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

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

Cookie Policy for Websites 

 

 

Scope 

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

 

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

 

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

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

 

Use of cookies for web analytics and audience 

measurement 
 
We use the following services for the purpose of web 
analytics and audience measurement: 
 
We use Google Analytics, a web analytics service provided by 
Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 
Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Google 
Analytics uses third-party cookies to identify the frequency of 
use of certain areas of our website and preferences. The 
information generated by the cookie about your use of the 
website (including your truncated IP address) will be 
transmitted to and stored on a Google server in the United 
States. Google will use this information on our behalf for the 
purpose of evaluating your use of the website, compiling 
reports on website activity for us and providing other services 
relating to website and internet usage. 
 
The legal basis for the use of services for web analytics and 
audience measurement, such as Google Analytics, is Article 
6(1)(f) of the General Data Protection Regulation ("GDPR"); our 
legitimate interest arises from the purposes set out above, in 
particular the analysis, optimisation and efficient operation of 
our website. 
 

Deletion of and objection to the use of cookies 
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The acceptance of cookies when using our website is not 
mandatory; if you do not want cookies to be stored on your 
device, you can disable the relevant option in your browser's 
system settings. You can also delete previously stored 
cookies from your device at any time. If you do not accept 
cookies, however, this can lead to functional restrictions of 
our site. 
 
Additionally, you can disable the use of Google Analytics 
cookies using a browser add-on if you do not want website 
analysis. This can be downloaded here: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
 
In this case "opt-out" information is stored on your device, 
which is used to identify your deactivation of Google 
Analytics. Please note that such opt-out information will 
deactivate Google Analytics only on the device and browser 
on which it was installed. 
 
You may also need to reinstall it if you delete cookies from 
your device. As an alternative to the browser add-on, for 
example on mobile devices, you can also prevent the 
collection of data by Google Analytics by clicking on the 
following link: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/. 
This sets an opt-out cookie that prevents the future collection 
of your data. The opt-out cookie is valid only for the browser 
used when it was set and only for our website, and is stored 
on your device. If you delete the cookies in your browser, you 
must set the opt-out cookie again. 
 
You can also activate the "Do Not Track function" on your 
device. When this function is enabled, your device informs the 
relevant service that you do not want to be tracked. 
 
Specifically, the following cookies may be stored when 
accessing our website: 
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Cookie list 

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

Name of cookie Technical 
necessity 

Retention 
period 

Cookie 
provider 

Purpose and interest Legal 
basis 

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

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

CIAM.m Yes 
Session 
cookies 

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

This cookie is required for 
user authentication. 

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

CIAM.h Yes 
Session 
cookies 

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

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

CIAM.status Yes 
Session 
cookies 

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

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

pcc.cookieAcceptance Yes 

Permanent 
cookie 
(retention 
period:  
1 year) 

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

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

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

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

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

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

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

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

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

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

_utma No 

Permanent 
cookie 
(retention 
period: 2 
years) 

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

_utmt No Session cookie Google 

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

_utmz No Session cookie Google 

This cookie stores the 
referring page from which the 
user arrives at My Porsche for 
Google Analytics. 

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

_utmv No Session cookie Google 

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

NREUM No 

Session cookie 
which is 
deleted when 
the browser is 

New Relic Inc. 

This cookie is created only in 
browsers that do not support 
the Navigation Timing API. If a 
browser supports the 

Article 
6(1)(f) 
GDPR 
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closed. Navigation Timing API, a 
native interface can be used 
to determine the start time of 
the navigation. 

NRAGENT No 

Session cookie 
which is 
deleted when 
the browser is 
closed. 

New Relic Inc. 

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

JSESSIONID No 

Session cookie 
which is 
deleted when 
the browser is 
closed. 

New Relic Inc. 

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

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

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

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

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

 

 

 


