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Porsche Smart Mobility GmbH 

 

Generel privatlivspolitik 

 

My Porsche- og Porsche Connect-tjenester/Porsche Digital Service Infrastructure 

 

 
Vi, Porsche Smart Mobility GmbH (herefter “vi” eller “PSM GmbH”), 
er glade for, at du gør brug af vores tjenester My Porsche og 
Porsche Connect samt andre digitale tilbud fra os (herefter 
individuelt eller kollektivt også “tjenester” og kollektivt “Porsche 
Digital Service Infrastructure”) og for din interesse i vores 
virksomhed og vores produkter. Dit privatlivs fred er vigtig for os. 
Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger og fortrolig 
behandling af disse data meget alvorligt. Behandlingen af dine 
personoplysninger sker udelukkende inden for rammerne af 
bestemmelserne om databeskyttelse og loven om privatlivets 
fred, specielt EU’s databeskyttelsesforordning (herefter ”GDPR”). 
Denne privatlivspolitik giver dig oplysninger om behandlingen af 
dine personoplysninger og dine rettigheder som registreret 
person inden for rammerne af din brug af vores tjenester. For 
oplysninger om den enkelte tjeneste henvises til den specifikke 
privatlivspolitik, og hvor det er relevant, de ekstra specifikke 
bekendtgørelser om privatlivets fred, der gælder for den 
pågældende tjeneste. 
 
Der, hvor vi linker til denne privatlivspolitik fra eksterne sociale 
mediewebsteder, gælder vilkårene og betingelserne herunder kun 
i det omfang, at databehandlingsoperationerne inden for 
rammerne af sådanne sociale mediewebsteder rent faktisk ligger 
inden for vores ansvarsområde, og der ikke foreligger 
oplysninger, som er mere specifikke – og derfor har fortrinsret – 
om databeskyttelse og privatlivets fred inden for rammerne af 
sådanne sociale mediewebsteder. 
 

1. Den dataansvarlige og databeskyttelsesrådgiveren: 

kontakt 

 
Medmindre det står udtrykkeligt angivet på anden vis i denne 
generelle privatlivspolitik, i en specifik privatlivspolitik baseret 
herpå eller, hvor det måtte være relevant, i de ekstra specifikke 
bekendtgørelser om privatlivets fred, der gælder for den 
specifikke tjeneste, er den dataansvarlige for databehandlingen i 
lovens forstand, hvad angår beskyttelse og privatlivets fred: 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Tyskland 
E-mail: smartmobility@de.porsche.com 
 
Hvis du har spørgsmål eller forslag angående databeskyttelse 
eller privatlivets fred, bedes du kontakte os. 
 
Du kan henvende dig til vores databeskyttelsesrådgiver på 
adressen: 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Databeskyttelsesrådgiver 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Tyskland 
Kontakt: dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com 

 

 

2. Genstanden for databeskyttelse 

 
Genstanden for databeskyttelse er beskyttelsen af 
personoplysninger. Det vil sige alle oplysninger vedrørende en 
identificeret eller identificerbar fysisk person (kendt som ”den 
registrerede person”). Dette omfatter oplysninger såsom navn, 
postadresse, e-mailadresse eller telefonnummer samt 
oplysninger, der nødvendigvis kommer frem under anvendelse af 
vores Porsche Digital Service Infrastructure. 

 

3. Art, omfang, formål og retsgrundlag for databehandling i 

tilfældet Porsche Digital Service Infrastructure 

 
Denne generelle privatlivspolitik giver dig en oversigt over arten, 
omfanget, formålet og retsgrundlaget for databehandling inden for 
rammerne af registrering, oprettelse og brug af din Porsche-ID-
brugerkonto samt reservation og brug af vores tjenester på 
grundlag af din Porsche-ID-brugerkonto. Du vil også i 
nedenstående tekst finde oplysninger om databeskyttelse og 
privatlivets fred, f.eks. om modtagerne af personoplysninger, 
databehandling i tredjelande og dine rettigheder som registreret 
person, der gælder generelt inden for rammerne af brugen af 
Porsche Digital Service Infrastructure. For mere detaljerede 
oplysninger om behandlingen af personoplysninger i forbindelse 
med brugen af individuelle tjenester, det relevante retsgrundlag og 
de registrerede personers specifikke rettigheder med hensyn til 
den relevante tjeneste, henviser vi desuden til den relevante 
specifikke privatlivspolitik og – hvor det er aktuelt – til de ekstra 
specifikke bekendtgørelser om privatlivets fred, der gælder for 
den relevante tjeneste. 

 

4. Porsche-ID-brugerkonto 

 
For fuldt ud at kunne benytte Porsche Digital Service 
Infrastructure og de tjenester, der tilbydes herunder, er det 
nødvendigt at lade sig registrere og oprette en Porsche-ID-
brugerkonto i My Porsche. Når registreringsprocessen er færdig, 
og du har oprettet din Porsche-ID-brugerkonto, modtager du også 
dit Porsche-ID (brugernavnet til Porsche-ID-brugerkontoen). Under 
registreringen, og når du opretter og bruger din Porsche ID-
brugerkonto, behandles dine personoplysninger, ligesom de kan 
blive overført til tredjeparter som beskrevet nedenfor, med det 
formål at opfylde vores kontraktlige forpligtelser i denne 
sammenhæng. Medmindre andet står anført, udfører vi alle 
behandlingsoperationer, der er beskrevet i dette afsnit, for at 
opfylde den kontrakt, der er indgået mellem dig og os, på 
grundlag af artikel 6(1)(b) GDPR. 

 

4.1 Registreringsproces og oprettelse af din Porsche-ID-

brugerkonto 

 
Du kan vælge en af to måder at registrere og oprette din Porsche-
ID-brugerkonto på. 
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4.1.1 Invitation fra en autoriseret forhandler 

 
Hvis du ønsker det, kan din autoriserede forhandler indtaste de 
personoplysninger, du har opgivet for dig selv, via forhandlerens 
adgang til vores systemer. Du modtager i så fald f.eks. pr. e-mail 
et link, som du skal bruge for at bekræfte registreringen og 
oprettelsen af din Porsche-ID-brugerkonto. Bemærk, at de 
autoriserede forhandlere er uafhængige virksomheder, og at vi 
ingen indflydelse har på dem. Der vil blive anvendt en anden faktor 
som ekstra verificering, f.eks. en kode sendt via sms, som du 
derefter kan angive som del af registreringsprocessen og 
oprettelsen af din Porsche-ID-brugerkonto. 

 

4.1.2 Selvregistrering 

 
Hvis ikke du er registreret og har oprettet din Porsche-ID-
brugerkonto via en autoriseret forhandler, kan du selv registrere 
dig og oprette din Porsche-ID-brugerkonto og indtaste dine 
personoplysninger uafhængigt. I udvalgte lande kan du også tilføje 
et køretøj og bruge ekstra digitale tjenester, som kræver ejerskab 
af et køretøj. For at gøre dette skal du ligeledes uploade en kopi 
af et ID-dokument og ejerbevis samt, hvis du ikke ejer et køretøj, 
en tilladelse fra køretøjets ejer, når du har indtastet køretøjets ID-
nummer. Disse dokumenter bliver gennemgået på grundlag af 
vores verificeringskriterier. Som bevis på vellykket verificering 
gemmer vi også navne, fødselsdatoer, fødesteder, adresser og 
gyldighedsdatoer for dokumenterne som angivet i de relevante 
identifikationsdokumenter og køretøjets ID-numre, ejernavne og 
adresser angivet i ejerbeviset. Når verificeringen er færdig, slettes 
kopierne af dokumenterne. Hvis du tilføjer et køretøj, og du 
tildeles et specifikt køretøj under din Porsche-ID-brugerkonto som 
resultat heraf, foreligger det, der betegnes som et køretøjslink 
(herefter ”køretøjslink”). Efter en vellykket gennemgang modtager 
du pr. e-mail et link, som du skal bruge for at bekræfte 
registreringen og oprettelsen af din Porsche-ID-brugerkonto. Der 
vil blive anvendt en anden faktor som ekstra verificering, f.eks. en 
kode sendt via sms, som du derefter kan angive som del af 
registreringsprocessen og oprettelsen af din Porsche-ID-
brugerkonto. 
 
Selvregistrering kræver, at du uploader billeder fra din enhed. 
Dette betyder, at du bliver bedt om at give tilladelse til adgang til 
din enheds kamera eller fotobibliotek. Det er frivilligt at give 
tilladelse. Men hvis du ønsker at bruge 
selvregistreringsfunktionen, er det nødvendigt at give den 
relevante tilladelse, eftersom du ellers vil være ude af stand til at 
bruge selvregistreringsfunktionen. Tilladelsen forbliver aktiv, indtil 
du nulstiller den i din enhed og/eller internetbrowser ved at 
deaktivere den relevante indstilling. 
 

(a) Nødvendige oplysninger ved registrering og oprettelse 

af din Porsche-ID-brugerkonto 
 
Når du registrerer og opretter din Porsche-ID-brugerkonto, skal du 
(i tilfælde af selvregistrering) angive din e-mailadresse, en 
adgangskode, dit navn og eventuelle suffikser, kontakt- og 
adresseoplysninger, mobiltelefon, e-mailadresse og, hvor det er 
relevant, det sprog, som du ønsker at kommunikere med os på, 
eller (i tilfælde af registrering og oprettelse af din Porsche-ID-
brugerkonto via en autoriseret forhandler) for at bekræfte disse 
personoplysninger under registreringsprocessen og oprettelsen af 
din Porsche-ID-brugerkonto. Disse personoplysninger er påkrævet 
til opsætning og administration af din Porsche-ID-brugerkonto for 
dig, så du kan bruge hele vores sortiment af tjenester, der 
tilbydes inden for rammerne af Porsche Digital Service 
Infrastructure. I udvalgte lande kan du også bruge vores tilbud 
som kundeemne. I så fald er det eneste, du behøver at oplyse, dit 
navn, din e-mailadresse og en adgangskode. Vi behøver også 
disse personoplysninger, og – hvor det er relevant – yderligere 
data for at kunne besvare anmodninger, spørgmål og kritik. 
Desuden gemmer vi tidspunktet for dit seneste logon. Under 
registrering og oprettelse af din Porsche-ID-brugerkonto foretager 
vi en sandsynlighedskontrol af dine navne- og adresseoplysninger.  

 

(a) Frivillige oplysninger ved registrering og oprettelse af 

din Porsche-ID-brugerkonto 
 
Når du registrerer og opretter din Porsche-ID-brugerkonto, har du 
også mulighed for frivilligt at angive yderligere oplysninger, f.eks. 
ekstra navneoplysninger (uddannelse osv.), virksomhedens 
kontaktoplysninger, fødselsdato, andre telefonnumre, 
kreditkortoplysninger (der kun gemmes hos din udbyder af 
betalingstjenester) samt dit køretøjs indregistreringsnummer og et 
personligt køretøjsnavn. Du kan desuden give oplysninger om dine 
interesser og præferencer og dine ønskede kontaktkanaler. 
Bemærk, at disse oplysninger ikke er nødvendige for at lade dig 
registrere og oprette din Porsche-ID-brugerkonto, og det er 
fuldstændigt op til dig, om du ønsker at videregive disse 
oplysninger til os. 

 

4.2 Porsche Digital Service Infrastructure: Databehandling 

efter registrering og oprettelse af din Porsche-ID-

brugerkonto 

 
Hvis du er blevet registreret og har oprettet din Porsche-ID-
brugerkonto, deler vi grundoplysningerne vedrørende din Porsche-
ID-brugerkonto og dine køretøjer med Porsche-forhandlere, der 
yder service, for også at kunne yde service via vores 
forhandlerorganisation efter behov. Dette sker for at opfylde den 
aftale, vi har indgået med dig, på grundlag af artikel 6(1)(b) GDPR. 
Med det formål overfører vi ikke blot dit køretøjs 
identifikationsnummer, men også dit brugernavn (Porsche-ID), den 
tekniske og/eller salgsrelaterede tilgængelighed af tjenesterne og 
produkttilbuddene vedrørende din Porsche-ID-brugerkonto eller dit 
køretøj og relevante begivenheder inden for rammerne af 
oprettelsen, ændringen eller sletningen af din Porsche-ID-
brugerkonto, links til køretøjer, udvalg af forhandlere eller 
aktivering eller deaktivering af tjenester. 
 
Hvis du har valgt en autoriseret forhandler og givet dit samtykke, 
bliver dine personoplysninger i din Porsche-ID-brugerkonto, 
specielt kontaktoplysninger, oplysninger om kundeservice, 
kontrakter og tjenester samt oplysninger om dine interesser, 
køretøjer og benyttede tjenester, delt med den autoriserede 
forhandler og synkroniseret med eventuelle personoplysninger om 
dig, som kan være gemt af den autoriserede forhandler. Hvis du 
ikke længere ønsker, at dine data deles fremover, kan du justere 
dine brugerindstillinger for din Porsche-ID-brugerkonto tilsvarende. 
Ovennævnte personoplysninger vil så ikke længere blive delt med 
den autoriserede forhandler fra det pågældende tidspunkt. 
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger i 
denne sammenhæng er dit samtykke i henhold til artikel 6(1)(a) 
GDPR. 

 

4.3 Sletning af din Porsche-ID-brugerkonto 

 
Hvis du sletter din Porsche-ID-brugerkonto, bliver de 
personoplysninger, der er gemt i din Porsche-ID-brugerkonto, 
også slettet, når kontraktforholdet ophører, men ikke før udløbet 
af dine eksisterende tjenestelicenser. I det omfang dine 
personoplysninger skal gemmes af lovgivningsmæssige årsager, 
blokeres de pågældende data (dette kendes som ”begrænsning af 
behandling”). Personoplysningerne er i så fald ikke længere 
tilgængelige for videre brug, og slet ikke for brugen af tjenester. 
Tjenesterne kan som følge heraf måske ikke længere fungere fuldt 
ud eller slet ikke fungere. Du vil derefter heller ikke længere kunne 
bruge Porsche Digital Service Intrastructure fuldt ud. Hvis andre 
dataansvarlige i Porsche-koncernen og dens salgsorganisation 
behandler personoplysninger på deres eget ansvar, berøres 
behandlingen af disse personoplysninger ikke heraf. I det omfang 
personoplysninger er blevet delt med en forhandler efter dit valg 
på grundlag af dit samtykke i henhold til artikel 6(1)(a) GDPR, 
underretter vi forhandleren om sletningen af din Porsche-ID-
brugerkonto. 

 

5. Centrale tjenester 
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5.1 Reservation og aktivering af tjenester; behandling af 

betalingsoplysninger 

 
Du kan reservere individuelle eller flere My Porsche-tjenester og 
Porsche Connect-tjenester samt aktivere tjenestelicenser. Når du 
vælger den relevante tjeneste eller tjenestepakke, finder du også 
de relevante oplysninger inkluderet i tilbuddets oplysninger om 
behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af de(n) 
tjeneste(r), der er på tale. For at foretage og afslutte en 
reservation og opfylde den kontrakt, der er forbundet hermed, 
behandler vi ikke blot de relevante reservationsoplysninger, men 
også dine personoplysninger, der er blevet indsamlet under 
registreringsprocessen og oprettelsen af din Porsche-ID-
brugerkonto. Du kan ændre din faktureringsadresse, inden 
reservationsprocessen afsluttes. I så fald bruger vi de 
adresseoplysninger, du giver med henblik på fakturering og 
betaling af kontoen. 
 
Vi har indgået aftale med en betalingsserviceudbyder for at 
håndtere betalingerne for betalingstjenester inden for rammerne 
af My Porsche, Porsche Connect og Porsche Drive. Til dette 
formål behandler vi dine kreditkortoplysninger og de relevante 
betalingsoplysninger og din IP-adresse. Under processen for 
reservation af betalingstjenester overfører vi det fakturerede 
beløb, din IP-adresse og en unik transaktionsnøgle, som kan 
benyttes til at allokere din betaling i forbindelse med håndteringen 
af din betaling. Administrationen af dine kreditkortoplysninger og 
betalingshåndteringen udføres via systemer tilhørende 
betalingsserviceudbyderen på vegne af PSM GmbH. Når du 
indtaster dine kreditkortoplysninger, sker dette direkte via 
betalingsserviceudbyderens indtastningsfelt, der krypterer 
oplysningerne uafhængigt af din enhed. De krypterede oplysninger 
overføres derefter af os til betalingsserviceudbyderen, hvor de 
gemmes og bruges til din betaling. Retsgrundlaget for denne 
behandling er opfyldelse af en kontrakt i henhold til artikel 6(1)(b) 
GDPR. 
 
Udelukkende med henblik på administration af tilgodehavender 
(herunder kontrol af overholdelse af love og bestemmelser) og 
med det formål at udføre kreditkontrol behandler den anvendte 
betalingsserviceudbyder på vores vegne dine kunde- og 
kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mailadresse, Porsche 
Connect-kundenummer og – hvis relevant – firmanavn og 
datterselskaber) samt køretøjets identifikationsnummer, som det 
fremgår af ejerbeviset. Retsgrundlaget for behandlingen af de 
nævnte personoplysninger med de formål, som er beskrevet 
ovenfor, er – i henhold til artikel 6(1)(c) GDPR – overholdelse af en 
retlig forpligtelse, som vi er omfattet af eller – i henhold til artikel 
6(1)(f) GDPR – vores legitime interesse i at overholde lovkrav. 
 
Når reservationen er færdig, kan du aktivere tjenesterne. Denne 
handling gemmer din brugstilladelse i systemet og opdaterer 
tilsvarende listen over tilgængelige tjenester.  
 
For at bruge visse tjenester (f.eks. tilbud om ladestation) sendes 
et personaliseret kort med RFID-chips (Porsche-ID-kort, Porsche-
opladerkort) ud pr. mail i mange lande, hvor tjenesterne tilbydes, 
hver gang et produkt købes. På dette kort gemmes et ID-nummer, 
som kan bruges til at knytte kortet til din Porsche-ID-brugerkonto. 
Ingen personoplysninger bortset fra ID-nummeret, og slet ikke dit 
navn eller din adresse, gemmes digitalt på selve kortet. Hvis du 
mister kortet, kan du blokere det fra din Porsche-ID-brugerkonto. 
 
Når du har modtaget Porsche-ID-kortet, kan det bruges direkte til 
handlinger i den understøttede infrastruktur (f.eks. offentlige 
ladestationer). 
 
Medmindre andet står anført, udfører vi alle 
behandlingsoperationer, der er beskrevet i dette afsnit, for at 
opfylde vores aftale med dig på grundlag af artikel 6(1)(b) GDPR. 

 

5.2 Brug af tjenesterne My Porsche og Porsche Connect 

 

Du kan afhængigt af tjenesten bruge de My Porsche- og Porsche 
Connect-tjenester, der er reserveret, i dit køretøj (i det omfang de 
er tilgængelige for dit køretøj) via mobil radioforbindelse eller via 
andre enheder i My Porsche eller i din Porsche Connect-app og, 
hvor det er relevant, også fra mange eller alle adgangspunkter. 
Med det formål opretter din køretøj eller den relevante enhed 
forbindelse til Porsche Digital Service Infrastructure. 
 
Når du bruger de tjenester, der er reserveret via My Porsche eller 
Porsche Connect Store, i dit køretøj eller på andre enheder, 
behandler vi personoplysninger om dig med det formål at give dig 
mulighed for at bruge tjenesterne, for at kunne yde support og til 
andre specifikt definerede formål. Medmindre andet står angivet, 
behandler vi kun dine personoplysninger, i det omfang det er 
nødvendigt for at tillade brugen af den relevante My Porsche- eller 
Porsche Connect-tjeneste. 
 
Når du bruger de individuelle My Porsche- eller Porsche Connect-
tjenester, kan følgende kategorier af personoplysninger eventuelt 
blive behandlet, f.eks. afhængigt af hvordan den specifikke 
tjeneste fungerer: 
 

a) identifikationsoplysninger såsom køretøjets 
identifikationsnummer, dit Porsche-ID samt enheds- og 
system-ID’erne for dine enheder og mobile 
radiomoduler, som er nødvendige for at identificere dig 
personligt, din enhed eller dit køretøj, med det formål 
at kunne oprette forbindelser, bruge tjenesterne eller få 
adgang til indhold 

b) tilladelsesoplysninger, herunder at køretøjet eller den 
relevante enhed er blevet aktiveret til den relevante 
Porsche Connect-tjeneste, der kan forbindes til de 
personoplysninger, som du indtastede under 
registreringsprocessen og oprettelsen af din Porsche-
ID-brugerkonto 

c) logonoplysninger, som er nødvendige, hvis du ønsker 
at bruge tjenester fra andre udbydere, som kræver 
logon i dit køretøj eller på andre enheder 

d) kommunikationsoplysninger, der er nødvendige for at 
oprette forbindelse mellem dit køretøj og/eller andre 
enheder og vores servere eller servere tilhørende 
tredjepartsudbydere af indhold til Porsche Connect-
tjenester 

e) oplysninger om lokalitet og bevægelse, f.eks. GPS- 
eller hastighedsdata, der er nødvendige for at bruge 
lokalitetsbaseret indhold 

f) oplysninger om sprog, der giver mulighed for 
stemmekontrol og stemmeoptagelser i visse Porsche 
Connect-tjenester. Stemmedata overføres til os fra 
køretøjet eller en enhed såsom optagelser med henblik 
på konvertering til tekst. Den tekst, der derefter 
genereres af en tjenesteudbyder, overføres tilbage til 
køretøjet, og optagelsen slettes så hos os 

g) kontaktoplysninger, der bruges i 
kommunikationstjenester, f.eks. til at sende e-mail eller 
tekstbeskeder 

h) faktureringsdata, f.eks. individuelle 
tilslutningsoptagelser vedrørende opladningsprocesser. 
Vi kan eventuelt kombinere disse oplysninger med dine 
adresse- og betalingsoplysninger til individuelle 
faktureringsformål 

i) andet indhold, der skal deles med os eller med 
tjenesteudbydere for at kunne levere en tjeneste til dig. 

 
For nærmere oplysninger om, hvilke personoplysninger der 
behandles inden for rammerne af hvilken tjeneste, henvises til de 
relevante tjenestebeskrivelser på https://connect-
store.porsche.com/dk/da/ 
 
Medmindre andet er nævnt her, i en af de specifikke 
privatlivspolitikker eller, hvor det måtte være relevant, i andre 
specifikke bekendtgørelser om privatlivets fred, behandler vi i 
hvert enkelt tilfælde dine personoplysninger på grundlag af artikel 
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6(1)(b) GDPR for at kunne levere tjenesterne i denne 
sammenhæng og opfylde den kontrakt, der er forbundet hermed. 

 

5.3 Brug af tjenester fra tredjepartsudbyder 

 
Hvis du bruger tjenester fra en tredjepartsudbyder, som du selv 
har indgået kontrakt med, kan indholdet af disse tjenester måske 
blive vist i dit køretøj eller på din enhed, og oplysninger kan blive 
delt mellem dit køretøj eller enhed og den aktuelle 
tjenesteudbyder. 
 
Vi har ingen indflydelse på denne trepartsudbyders behandling af 
dine data eller lokaliteten for databehandlingen. Vi henviser derfor 
til den relevante tredjepartsleverandørs separate bekendtgørelser 
om privatlivets fred angående oplysninger om arten, omfanget og 
behandlingen af personoplysninger med hensyn til den relevante 
tjeneste. 
 
Vi videregiver de nødvendige personoplysninger til den relevante 
tredjepartsudbyder på grundlag af artikel 6(1)(b) GDPR for at 
opfylde den aftale, der er indgået mellem dig og os. 

 

6. Beskyttelse af legitime interesser 

 
I det omfang vi behandler dine personoplysninger for at beskytte 
vores legitime interesser, sker det ud over de handlinger og 
formål for databehandling, som er beskrevet i denne generelle 
privatlivspolitik, i de specifikke privatlivspolitikker eller, hvor det er 
relevant, i de ekstra specifikke bekendtgørelser om privatlivets 
fred, der gælder for den relevante tjeneste, inden for rammerne af 
den specifikke tjeneste, især på baggrund af følgende interesser: 
 

1. videreudvikling af produkter, tilbud om tjenester og 
kundeservice samt andre foranstaltninger til styring af 
forretningstransaktioner og -processer 

2. forbedring af produktkvalitet, eliminering af fejl eller 
afbrydelser, herunder ved hjælp af analyse af 
køretøjsdata og kundefeedback 

3. databehandling i en central platform for kundeemner og 
kundepleje samt upstream- og downstream-systemer 
for kundeloyalitet og salgsformål for at levere individuel 
pleje til kunder og kundeemner 

4. håndtering af garanti- og servicesager, behandling af 
henvendelser og andre anmodninger fra kundeemner 
og kunder uden kontrakt 

5. analyse af efterspørgsels- og kundesegmentering, 
f.eks. beregning og evaluering af samhørigheder, 
præferencer og kundepotentiale 

6. risikostyring og koordination af 
tilbagekaldelseskampagner 

7. kreditkontrol ved hjælp af deling af data med 
kreditbureauer (f.eks. SCHUFA) 

8. sikre, at lovgivning overholdes, at lovovertrædelser 
forhindres og forebygges (specielt kriminelle 
handlinger), hævdelse af og forsvar mod retskrav 

9. sikre tilgængelighed og funktion af samt sikkerhed for 
tekniske systemer og styring af tekniske data. 

 
Den relevante databehandling finder sted på grundlag af artikel 
6(1)(f) GDPR i så henseende. 

  

7. Samtykke 

 
Hvis du giver dit samtykke til visse databehandlingsoperationer, er 
dette samtykke altid forbundet med et specifikt formål. Formålene 
opstår i hvert tilfælde ud fra indholdet i den specifikke 
samtykkeerklæring. I så fald sker databehandlingen på grundlag af 
artikel 6(1)(a) GDPR. Hvis du ikke giver dit samtykke, kan vi ikke 
imødekomme din anmodning, som forudsætter dit samtykke. Du 
kan når som helst tilbagekalde dit samtykke, efter du har givet 
det, uden at dette påvirker lovligheden af den behandling, som har 
fundet sted på grundlag af dit samtykke forud for din 
tilbagekaldelse. 
 

På grundlag af et eventuelt samtykke, som du måtte have givet, 
kan de virksomheder, der er nævnt i samtykkeerklæringen, bruge 
oplysningerne til specifikke formål, f.eks. til at levere individuel 
pleje af kunder eller kundeemner, og de kan kontakte dig via dine 
ønskede kommunikationskanaler. 
 
Hvis vi bruger dine oplysninger til at levere individuel pleje af 
kunder og kundeemner inden for denne ramme, sker det for at 
levere en spændende brand- og kundeplejeoplevelse med Porsche 
og for at gøre vores kommunikationer og interaktioner med dig så 
personlige og relevante som muligt. Hvilke af dine data, der 
specifikt bruges til at levere individuel pleje af kunder og 
kundeemner, afhænger især af, hvilke data der er indsamlet på 
grundlag af forespørgsler, ordrer og rådgivning (f.eks. ved køb af 
Porsche-produkter), og hvilke data (f.eks. dine personlige 
interesser) du har oplyst på de relevante kontaktpunkter (f.eks. via 
dette websted eller på Porsche Zentrum). 
 
I sådanne tilfælde bliver det specifikke omfang og tiltænkte formål 
for samtykket fra dig fastsat i formuleringen af 
samtykkeerklæringen på kontaktpunktet. 

 

8. Modtagere af personoplysninger 

 
Interne modtagere: I PSM GmbH er adgangen begrænset til de 
personer, der har brug for oplysningerne til det angivne specifikke 
formål. 
 
Eksterne modtagere: Vi videregiver ikke dine personoplysninger til 
eksterne modtagere uden for PSM GmbH, bortset fra de tilfælde 
hvor det er nødvendigt for at levere og udføre den relevante 
tjeneste, hvor der foreligger anden juridisk tilladelse, eller hvor vi 
har dit samtykke til at gøre det, vi gør. 
 
Eksterne modtagere kan være følgende: 
 
a) Databehandlere: 
 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG eller dets datterselskaber eller 
eksterne tjenesteudbydere, som vi indgår aftale med om levering 
af tjenester, f.eks. på området for teknisk infrastruktur og 
service/vedligeholdelse i forbindelse med tilbud fra PSM GmbH 
eller levering af indhold. Vi vælger disse databehandlere med 
omhu og tager dem jævnligt op til revision for at sikre, at dit 
privatliv er beskyttet. Databehandlerne må kun bruge 
personoplysningerne til de formål, som vi angiver og i henhold til 
vores instrukser. 
 
b) Offentlige instanser: 
 
Statslige organer og institutioner, f.eks. skattemyndigheder, 
anklagemyndigheder eller domstole, som vi overfører (og/eller 
anmodes om at overføre) personoplysninger til af lovpligtige 
årsager eller for at beskytte legitime interesser. I sådanne tilfælde 
finder overførslen sted på grundlag af punkt(erne) (c) og/eller (f) i 
artikel 6(1) GDPR. 
 
c) Private instanser 
 
Porsche-forhandlere og servicevirksomheder, 
samarbejdspartnere, tjenesteudbydere eller personer, som får 
overført personoplysninger på grundlag af samtykke, med det 
formål at opfylde en aftale indgået med dig eller for at beskytte 
legitime interesser såsom Porsche-centre eller Porsche-
servicecentre, finansieringsinstitutter, udbydere af ekstra tjenester 
eller udbydere af transportydelser. I sådanne tilfælde finder 
overførslen sted på grundlag af punkt(erne) (a), (b) og/eller (f) i 
artikel 6(1) GDPR. 

 

9. Databehandling i tredjelande 

 
Hvis data overføres til instanser, hvis godkendte kontor eller 
placering for databehandling befinder sig uden for en 
medlemsstat af Den Europæiske Union eller en anden stat, der har 
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underskrevet aftalen om Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde, sikrer vi før fremsendelse af dataene, at der 
med undtagelse af de helt særlige tilfælde, som loven tillader, er 
enten et tilstrækkeligt niveau for datasikkerhed hos modtageren 
(f.eks. via en beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau fra 
Europa-Kommissionen, tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger 
foretaget af modtageren under EU-US Privacy Shield eller en aftale 
om ”EU-standardkontraktbestemmelser” indgået med 
modtageren), eller at du giver dit samtykke til overførsel af 
oplysningerne. 
 
Du kan få en oversigt over modtagerne i tredjelande og en kopi af 
de specifikke bestemmelser, som er aftalt, for at sikre et 
tilstrækkeligt niveau for databeskyttelse, fra os. Det får du ved at 
benytte oplysningerne i afsnit 1 i denne generelle privatlivspolitik. 

 

10. Indsamling af data udført af tredjeparter 

 
Vi behandler ikke blot personoplysninger, som vi modtager direkte 
fra dig. Vi modtager også nogle personoplysninger fra 
tredjeparter, i det omfang vi har et retsgrundlag herfor. 
 
For nærmere oplysninger om indsamling af data foretaget af 
tredjeparter henvises til vores specifikke privatlivspolitikker, og 
hvor det er relevant, de ekstra specifikke bekendtgørelser om 
privatlivets fred, der gælder for den pågældende tjeneste. 

 

11. Automatiseret beslutningstagning og profilering 

 
Vi anvender ingen former for automatiseret beslutningstagning i 
henhold til artikel 22 GDPR til forberedelse, etablering og/eller 
udførelse af forretningsrelationer. I det omfang profilering udføres, 
sker det kun med det nævnte formål inden for rammerne af den 
generelle privatlivspolitik, de specifikke privatlivspolitikker og, hvor 
det er relevant, de ekstra specifikke bekendtgørelser om 
privatlivets fred, der gælder for den relevante tjeneste og på basis 
af de nævnte retsgrundlag. 

 

12. Varighed af opbevaring; sletning 

 
Med undtagelse af de tilfælde, hvor oplysninger om den specifikke 
varighed af opbevaringen og/eller sletningen af personoplysninger 
gives i beskrivelsen af de specifikke tjenester, gælder følgende: 
 
Vi gemmer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt for 
at opfylde de tiltænkte formål, eller – i tilfælde af samtykke – 
medmindre og indtil du tilbagekalder dit samtykke. I tilfælde af en 
indsigelse mod behandling, sletter vi dine personoplysninger, 
medmindre fortsat behandling heraf er tilladt i henhold til de 
relevante lovbestemmelser. Vi sletter også dine 
personoplysninger, hvis vi har pligt til at gøre det pga. andre 
lovbestemmelser. 
 
Med anvendelse af disse generelle principper sletter vi normalt 
dine personoplysninger med det samme, 
  

- når retsgrundlaget forsvinder, medmindre der ikke 
foreligger et andet gældende retsgrundlag (f.eks. 
opbevaringstider fastsat af handels- eller 
skattelovgivningen). Hvis det sidstnævnte er tilfældet, 
sletter vi personoplysningerne, når det andet 
retsgrundlag ophører med at gælde. 

- hvis de ikke længere er nødvendige for vores formål 
med udarbejdelse og opfyldelse af en aftale eller for at 
følge legitime interesser, og der ikke længere er noget 
gældende retsgrundlag (f.eks. opbevaringstider fastsat 
af handels- eller skattelovgivningen) Hvis det 
sidstnævnte er tilfældet, sletter vi personoplysningerne, 
når det andet retsgrundlag ophører med at gælde. 

- hvis det formål, hvormed vi har indsamlet 
oplysningerne, ophører med at gælde, og der ikke 
foreligger et andet gældende retsgrundlag (f.eks. 
opbevaringstider fastsat af handels- eller 
skattelovgivningen). Hvis det sidstnævnte er tilfældet, 

sletter vi personoplysningerne, når det andet 
retsgrundlag ophører med at gælde. 

 

13. De registrerede personers rettigheder 

 
Som registreret person berørt af databehandling har du en lang 
række rettigheder til din disposition. Specifikt: 
 

Adgangsret: Du har ret til at indhente oplysninger om de 
personoplysninger, der vedrører dig, og som vi opbevarer. 
 

Ret til berigtigelse og sletning: Du kan anmode om, at vi 
berigtiger ukorrekte oplysninger og – forudsat lovens betingelser 
er opfyldt – sletter dine data.  
 

Begrænsning af behandling: Forudsat lovens betingelser er 
opfyldt, kan du anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine 
oplysninger. 
 

Dataportabilitet: Hvis du har leveret oplysninger til os på 
grundlag af en aftale eller dit samtykke, kan du – forudsat lovens 
betingelser er opfyldt – anmode om at modtage de oplysninger, 
du har givet os, i et struktureret, almindeligt brugt og 
maskinlæseligt format, eller at vi overfører dem til en anden 
dataansvarlig. 
 

Indsigelse mod databehandling i tilfælde af ”legitime 

interesser” som retsgrundlag: Du har ret til af årsager, der 

vedrører din helt særlige situation, når som helst at gøre 

indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger, i det 

omfang denne behandling har ”legitim interesse” som 

retsgrundlag. Hvis du gør brug af din ret til at gøre 

indsigelse, afbryder vi behandlingen af dine oplysninger, 

medmindre vi i henhold til lovgivningens specifikationer 

kan påvise tvingende legitime grunde til fortsat behandling, 

som tilsidesætter dine rettigheder. 

 

Tilbagekaldelse af samtykke: I det omfang du har givet os 

dit samtykke til behandling af dine data, kan du når som 

helst tilbagekalde dit samtykke med fremtidig virkning. 

Dette påvirker ikke lovligheden af behandlingen af dine 

data forud for tilbagekaldelsen af dit samtykke. 
 

Ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden: Du kan 
også indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed, hvis 
du mener, at behandlingen af dine oplysninger er en overtrædelse 
af gældende lov. Med det formål kan du rette henvendelse til 
tilsynsmyndigheden for databeskyttelse med jurisdiktion over din 
bopæl eller dit land eller tilsynsmyndigheden for databeskyttelse 
med jurisdiktion over os. 
 

Sådan kontakter du os: Du kan også helt gratis kontakte os, 
hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine 
personoplysninger, dine rettigheder som registreret person 
og/eller et eventuelt samtykke, du måske har givet. For at gøre 
brug af dine rettigheder, som beskrevet ovenfor, bedes du 
kontakte os via mail til 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com eller pr. post til 
den adresse, der er opgivet i ovenstående afsnit 1  Når du retter 
henvendelse til os, bedes du sikre, at det er muligt for os at 
identificere dig uden problemer. 

 

14. Datasikkerhed 

 
Vi bruger alle de nødvendige tekniske og organisatoriske midler til 
at holde os ajour med det formål at sikre et sikkerhedsniveau, der 
svarer til risikoen, i overensstemmelse med gældende lovkrav. 

 

15. Tredjepartstilbud 

 
Tjenester fra andre udbydere knyttet til vores tjenester er blevet 
og bliver designet og leveret af tredjeparter. Vi har ingen 
indflydelse på design, indhold og/eller funktionaliteten af disse 
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tjenester. Vi tager udtrykkeligt afstand fra alt indhold og alle 
tilknyttede tjenester. Du bedes bemærke, at disse tjenester, f.eks. 
tredjepartswebsteder, kan installere cookies på din enhed eller 
indsamle personoplysninger. Vi har ingen indflydelse herpå. I så 
henseende bedes du indhente oplysninger direkte fra udbyderne 
af disse tjenester, der er forbindelse til, i det omfang det måtte 
være nødvendigt. 

 

16. Version 

 
Den seneste version af denne privatlivspolitik er gældende. 
 
Sidst opdateret: 1. november 2019 
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Specifik PrivatlivsPolitik 

 

My Porsche og Porsche Connect Store/ My Porsche og Porsche Connect Store websted 
 

 
I My Porsche eller Porsche Connect Store på vores My Porsche- 
og Porsche Connect Store websted (herefter også benævnt 
"webstedet") kan du reservere My Porsche-tjenester, Porsche 
Connect-tjenester, Porsche Drive-tjenester og Function on 
Demand (FoD) samt aktivere de relevante licenser. Dette kræver, 
at du bliver registreret i My Porsche og får en Porsche-ID-
brugerkonto. Afhængigt af tjenesten kan du bruge og 
administrere ovennævnte tjenester via vores websted, diverse 
Porsche-apps og, hvis de fås til dit køretøj, i din bil via en trådløs 
netværksforbindelse. 
 

1. Særlige noter vedrørende brugen af vores websted 

 

1.1 Adgang til vores websted 

 
Dele af vores websted kan bruges uden registrering. Men selv 
om du bruger vores websted uden registrering, kan 
personoplysninger blive behandlet. 
 

1.1.1 Automatiseret dataindsamling 

 
Når du tilgår vores websted via din enhed, behandles følgende 
data af os: 
 

- Dato og klokkeslæt for adgang, 
- Besøgets varighed, 
- Type enhed, 
- Anvendt operativsystem, 
- Anvendte funktioner, 
- Mængde sendt data, 
- Type hændelse, 
- IP-adresse, 
- Henvisende URL-adresse, 
- Domænetype, 

 
Vi behandler disse data på grundlag af artikel 6(1)(f) i 
databeskyttelsesforordningen (”GDPR”) for at give adgang til 
webstedet, for at sikre webstedets tekniske drift og til formål 
vedrørende fejlfinding og fejlretning. Det er i den forbindelse 
vores mål at give mulighed for at bruge vores websted og 
permanent sikre dets tekniske drift. Når du tilgår vores websted, 
behandles disse data automatisk. Du kan ikke bruge vores 
websted uden at opgive disse oplysninger. Vi bruger ikke 
oplysningerne til at identificere dig. 
 

1.1.2 Databehandling for at forbedre vores produkter 

og tjenester online 
 
De automatisk indsamlede oplysninger, der henvises til i afsnit 
1.1.1, behandles ligeledes for at gøre vores tjenester mere 
effektive, sikre deres tilgængelighed og optimere 
brugeroplevelsen samt for at kunne evaluere brugen af 
webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktiviteten til os og 
levere andre tjenester, der er forbundet med brugen af 
webstedet. 

Vi behandler dine data i overensstemmelse med artikel 6(1)(f) 
GDPR på grundlag af vores legitime interesse i produkternes 
ydeevne og tilgængelighed og i analyser af de besøgendes 
brugeradfærd på vores websted. Vi bruger ikke disse 
oplysninger til at identificere dig. 

Som en del af den beskrevne behandling gemmer vi også 
cookies her. For yderligere oplysninger herom henvises til afsnit 
1.1.3. 

1.1.3 Cookies 
 
Når du besøger vores websted, kan det ske, at såkaldte 
"cookies" eller "cookielignende teknologier" – normalt små filer – 
gemmes på din enhed, så vi kan tilbyde dig et omfattende udvalg 
af funktioner, gøre brugen af webstedet mere brugervenlig og 
optimere vores produkter og tjenester. Hvis du ikke ønsker, at 
der benyttes cookies og/eller cookielignende teknologier, kan du 
forhindre lagring på din enhed ved at bruge de relevante 
indstillinger på din enhed og/eller i din internetbrowser. Eller du 
kan bruge andre metoder til indsigelse. Bemærk, at dette kan 
begrænse driften og funktionaliteten af vores produkter og 
tjenester. Hvis du ønsker detaljerede oplysninger om art og 
omfang, formål og retsgrundlag samt dine muligheder for at 
gøre indsigelse mod databehandling af cookies og 
cookielignende teknologier, henvises til vores Porsche Smart 
Mobility Cookie Policy for websteder, som du kan få adgang til 
på https://connect-store.porsche.com/dk/da/t/privacy. 
 

1.2 Tilladelser til adgang til enhed 
 
For at bruge visse funktioner kan du være nødt til at give adgang 
til din placering. 
 
Du bestemmer selv, om du vil give tilladelse hertil. Men hvis du 
ønsker at bruge de pågældende funktioner, er det nødvendigt, at 
du giver de relevante tilladelser. I modsat fald kan du ikke bruge 
funktionerne. 

Tilladelserne vil forblive aktive, medmindre de nulstilles ved at 
deaktivere den relevante indstilling på din enhed og/eller i din 
internetbrowser. 
 

1.3 Specialtjenester og -funktioner 
 
Når du bruger vores websted, kan du helt frivilligt opgive 
personoplysninger eller tilmelde dig tjenester eller funktioner. 
Når du lader dig registrere for at kunne bruge de tjenester og 
funktioner, der er beskrevet herunder, behandles dine 
personoplysninger af os som beskrevet nedenfor. 
 
Det er nødvendigt med forudgående registrering og oprettelse af 
en Porsche-ID-brugerkonto for at kunne bruge de tjenester og 
funktioner på vores websted, som er nævnt i afsnit 1.3.2. 
Brugen af de tjenester og funktioner, der er nævnt i afsnit 1.1.3, 
kræver ikke, at du lader dig registrere. 
 

1.3.1 Registreringsproces og oprettelse af en Porsche-ID-

brugerkonto 
 
For oplysninger om registreringsprocessen og oprettelsen af din 
Porsche-ID-brugerkonto henvises til afsnit 4.1 i den generelle 
privatlivspolitik for My Porsche og Porsche Connect 
Services/Porsche Digital Service Infrastructure. 
 

1.3.2 Brug af de individuelle funktioner med 

registrering/login 
 
De funktioner, som udgør en del af vores produkter og tjenester 
på vores websted samt personoplysninger behandlet i hvert 
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enkelt tilfælde sammen med de underliggende formål og 
retsgrundlaget herfor, er beskrevet herunder. 
 

1.3.2.1 Reservation og aktivering af tjenester, behandling 

af betalingsoplysninger 
 
Oplysninger om reservationstjenester via vores websted og den 
dermed forbundne håndtering af betalingsoplysninger finder du i 
afsnit 5.1 i den generelle privatlivspolitik for My Porsche og 
Porsche Connect Services/Porsche Digital Service 
Infrastructure. 
 
Hvor det er nødvendigt, giver vi ekstra oplysninger om 
behandlingen af personoplysninger i forbindelse med vores 
reserverbare tjenester i de ekstra specifikke bekendtgørelser om 
privatlivets fred for den relevante tjeneste. 
 

1.3.2.2 Brug af My Porsche-tjenester og Porsche 

Connect-tjenester 

 
Oplysninger om brugen af My Porsche-tjenester og Porsche 
Connect-tjenester via vores websted finder du i afsnit 5.2 i den 
generelle privatlivspolitik for My Porsche og Porsche Connect 
Services/Porsche Digital Service Infrastructure. 
 

1.3.2.3 Oplysninger om leveringen af tjenester og 

garantier 
 
For at kunne bruge denne funktion skal der først foretages 
registrering og oprettelse af en Porsche-ID-brugerkonto. 
 
For at kunne give oplysninger om dit køretøj, aktuelle garantier 
og tilbagekaldelser i My Porsche-afsnittet på vores websted, 
behandler vi de masteroplysninger om udstyr og køretøj såsom 
køretøjets identifikationsnummer, aktuelle garantier, modelår og 
modelbillede, som de fremgår af køretøjets 
indregistreringsattest. 
 
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er, i 
overensstemmelse med artikel 6(1)(b) GDPR, opfyldelsen af den 
eksisterende kontrakt mellem dig og os. 
 

1.3.2.4 Anmodning om serviceaftaler 
 
For at kunne bruge denne funktion skal der først foretages 
registrering og oprettelse af en Porsche-ID-brugerkonto. 
 
For at kunne anmode om serviceaftaler med Porsche-forhandlere 
og servicevirksomheder via My Porsche-afsnittet på vores 
websted kan vi på din anmodning udlevere kunde- og 
køretøjsoplysninger til de relevante virksomheder, som du har 
valgt. Hvis vi får dit samtykke som en del af en 
serviceanmodning, overfører vi dit navn, din adresse, dit 
telefonnummer, din e-mailadresse, dit Porsche-ID, køretøjets 
identifikationsnummer, som det fremgår af dit køretøjs 
indregistreringsattest, dit køretøjs model, de serviceaftaler, du 
har valgt, din valgte tjeneste og din ekstra meddelelse i relation 
til din anmodning, samt de måder for kontakt, som du har 
anmodet om, til den forhandler eller servicevirksomhed, du har 
valgt i forbindelse med den pågældende anmodning. 
 
Overførsel af dine personoplysninger sker en gang i forbindelse 
med den relevante serviceanmodning. Retsgrundlaget for 
overførslen er artikel 6(1)(a) GDPR, dvs. dit samtykke. Vi 
gemmer din serviceanmodning for at kunne opfylde den 
eksisterende kontrakt mellem dig og os i overensstemmelse 
med artikel 6(1)(b) GDPR. 
 

1.3.3 Brug af de individuelle funktioner uden 

registrering/login 
Funktionerne på vores websted samt personoplysningerne 
behandlet i hvert enkelt tilfælde sammen med de underliggende 
formål og retsgrundlaget er beskrevet herunder. 
 

1.3.3.1 Kontakt via live chat 
 
For at kunne bruge denne funktion er det ikke nødvendigt først at 
foretage registrering og oprettelse af en Porsche-ID-
brugerkonto. 
 
I visse områder af vores websted tilbyder vi live chat som en 
måde at tage kontakt og modtage rådgivning på. Ved at bruge 
live chat kan du kommunikere med en af vores rådgivere via 
tekstbeskeder. Når du åbner og bruger live chat, overfører din 
browser af tekniske årsager automatisk følgende data ved start, 
som gemmes af os adskilt fra andre oplysninger, som du måske 
giver os under andre omstændigheder. 
 

- Dato og klokkeslæt for adgang 
- Varighed af besøget på vores websted 
- Type internetbrowser herunder version 
- Anvendt operativsystem 
- Mængde sendt data 
- Type hændelse 
- IP-adresse 

 
Retsgrundlaget for denne databehandling er artikel 6(1)(f) GDPR, 
idet vores legitime interesse er at sikre og opretholde driften af 
og sikkerheden for vores produkter og tjenester samt afhjælpe 
fejl. I denne sammenhæng behandles dataene også af os – uden 
at identificere en specifik person – til analytiske formål. 
 
Hvis du derefter videregiver yderligere personoplysninger til os 
via live chat, sker dette på frivillig basis. Hvor der kræves 
personoplysninger for at løse dit problem, oplyser vi dig herom 
og beder dig om dem. De tekster, som du indtaster på 
indtastningsskærmen under live chats, gemmes på vores vegne 
på serveren hos en ekstern tjenesteudbyder. Retsgrundlaget for 
denne databehandling er artikel 6(1)(b) GDPR. 
 

2. Dine rettigheder som registreret person 
 
Som en person berørt af databehandling er du i besiddelse af 
rettigheder. Især kan du når som helst gøre indsigelse mod 
brugen af cookies eller cookielignende teknologier. For 
yderligere oplysninger herom henvises til vores Porsche Smart 
Mobility Cookie Policy for websteder, som ligger tilgængelig på 
https://connect-store.porsche.com/dk/da/t/privacy. 
 
Hvad angår de ekstra rettigheder, du har, henviser vi også til de 
relevante oplysninger i afsnit 13 i vores generelle privatlivspolitik 
for My Porsche og Porsche Connect Services/Porsche Digital 
Service Infrastructure, som du kan se på https://connect-
store.porsche.com/dk/da/t/privacy. 
 

3. Ændringer i denne privatlivspolitik og version 
 
Vi forbeholder os ret til at ændre denne specifikke 
privatlivspolitik. Den aktuelle version af privatlivspolitikken ligger 
altid tilgængelig på https://connect-
store.porsche.com/dk/da/t/privacy. 
 
Version: 01/11/2019 
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Porsche Smart Mobility 
 

Cookiepolitik for websteder 

 

 

Omfang 

 
Denne cookiepolitik for websteder gælder ud over den 
generelle privatlivspolitik for My Porsche- og Porsche 
Connect-tjenesterne/Porsche Digital Service Infrastructure og 
de specifikke privatlivspolitikker og, hvor det er relevant, de 
ekstra specifikke bekendtgørelser om privatlivets fred for de 
respektive tjenester i form af websteder (herefter benævnes 
sådanne tjenester som et "websted"), og beskriver art, 
omfang, formål og retsgrundlag samt mulighederne for at 
gøre indsigelse imod databehandlingen af cookies og 
cookielignende teknologier (herefter kollektivt benævnt 
"cookies"). Desuden gælder den generelle privatlivspolitik for 
My Porsche- og Porsche Connect-tjenesterne/Porsche Digital 
Service Infrastructure og den specifikke privatlivspolitik og, 
hvor det er relevant, de ekstra specifikke bekendtgørelser om 
privatlivets fred for de respektive tjenester i form af 
websteder, for alle andre oplysninger. Dateret 01/11/2019. 

 

Hvad er cookies? 
 
Vi benytter cookies til at tilbyde dig et bredt udvalg af 
funktioner, genkende dine præferencer, gøre brugen af vores 
websted mere brugervenlig og optimere vores produkter og 
tjenester. Det er almindeligvis små tekstfiler, der gemmes på 
din computer ved hjælp af din internetbrowser. 

 

Cookiekategorier 
 
Vi benytter cookies til forskellige formål og med forskellige 
funktioner. Vi differentierer efter, om brugen heraf er teknisk 
nødvendig (teknisk nødvendighed), hvor lang tid filen gemmes 
og bruges (opbevaringstid), og om den er placeret af vores 
websted eller af tredjeparter, og af hvilken udbyder den 
pågældende cookie eller cookielignende teknologi er placeret 
(herefter kollektivt benævnt en ”cookieudbyder”). 
 
Teknisk nødvendighed 
 
Teknisk nødvendige cookies. Vi benytter visse cookies, fordi 
de er helt afgørende for at sikre, at vores websted og dets 
funktioner kan fungere korrekt. Disse cookies sættes 
automatisk, når du besøger webstedet eller udfører en 
specifik funktion, medmindre indstillinger i din browser 
forhindrer brugen af cookies. 
 
Ikke-teknisk nødvendige cookies. I modsætning hertil benyttes 
ikke-tekniske cookies til at forbedre brugervenligheden og 
ydeevnen for vores websted eller til at gemme eventuelle 
indstillinger, du har specificeret. Vi bruger også ikke-teknisk 
nødvendige cookies til at indhente oplysninger om 
anvendelseshyppigheden for visse områder af vores websted, 
så vi kan lave målrettede tilpasninger i fremtiden for at 
opfylde dine behov. Ikke-teknisk nødvendige cookies gemmes 
ikke, før du ved at klikke på det relevante felt har bekræftet, 
at du har godkendt vores cookiemeddelelse og fortsætter 
med at bruge vores websted. 
 
Opbevaringstid 
 
Sessionscookies: De fleste cookies behøves kun den tid, dit 
besøg eller din session på webstedet varer, og slettes 
derefter eller bliver ugyldige, så snart du forlader vores 
websted, eller din aktuelle session udløber (såkaldte 
”sessionscookies”). Sessionscookies bruges f.eks. til at 

fastholde visse oplysninger under din session, f.eks. din 
registrering på webstedet eller indholdet af din indkøbsvogn. 
 
Vedvarende cookies: Cookies opbevares kun lejlighedsvist i 
længere tid, f.eks. for at genkende dig og få adgang til dine 
gemte indstillinger, når du besøger webstedet igen senere. 
Dette giver dig mulighed for at få hurtigere og mere 
brugervenlig adgang til vores websteder uden at skulle 
genvælge visse indstillinger såsom dit foretrukne sprog. 
Vedvarende cookies slettes automatisk efter en forudbestemt 
tidsperiode fra det tidspunkt, du besøgte det websted eller 
domæne, hvor cookien blev brugt. 
 
Flydende cookies. Disse cookies bruges til kommunikation 
mellem forskellige interne Porsche-servere. De indstilles i 
begyndelsen af en brugerinteraktion og slettes igen, når den 
afsluttes. Flydende cookies modtager et 
identifikationsnummer under interaktionen, men dette 
indeholder ikke identifikationsoplysninger om kunden eller 
brugeren. 
 
Cookieudbydere 
 
Udbyder af cookies: Når du besøger vores websted, placeres 
der normalt cookies på din browser af de operatører, vi 
bruger til vores websted. 
 
Tredjepartscookies: Desuden placeres såkaldte 
”tredjepartscookies”, som bruges af andre parter eller 
websider, f.eks. udbydere af webanalyseværktøjer. Du finder 
flere oplysninger om webanalyseværktøjer og besøgstal 
nedenfor i denne cookiepolitik. Tredjeparter kan også bruge 
cookies til at vise annoncer eller til at integrere indhold fra 
websteder for social networking, f.eks. via sociale plugins. 

 

Brug af cookies til webanalyse og besøgstal 
 
Vi bruger følgende tjenester med henblik på webanalyse og 
besøgstal. 
 
Vi benytter Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af 
Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 
Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google 
Analytics bruger tredjepartscookies for at fastslå 
hyppigheden af brugen af visse områder på vores websted 
og præferencer. De informationer, som cookien genererer 
om brugen af webstedet (herunder din trunkerede IP-
adresse), overføres til og gemmes på en Google-server i 
USA: Google bruger disse informationer på vores vegne med 
det formål at evaluere din brug af webstedet, udarbejde 
rapporter om webstedsaktivitet til os og levere andre 
tjenester med relation til webstedet og brugen af internettet. 
 
Retsgrundlaget for brugen af tjenester for webanalyse og 
besøgstal, såsom Google Analytics, er artikel 6(1)(f) i 
databeskyttelsesforordningen (”GDPR”); vores legitime 
interesse opstår i kraft af de formål, som er beskrevet 
herover, specielt analyse, optimering og effektiv drift af vores 
websted. 
 

Sletning af og indsigelse mod brugen af cookies 
 
Accept af cookies, når vores websted bruges, er ikke 
obligatorisk. Hvis du ikke ønsker, at cookies gemmes på din 
enhed, kan du deaktivere den relevante indstilling i din 
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browsers systemindstillinger. Du kan også når som helst 
slette tidligere gemte cookies fra din enhed. Hvis du ikke 
accepterer cookies, kan det imidlertid medføre 
begrænsninger i funktionen af vores websted. 
 
Du kan desuden deaktivere brugen af Google Analytics-
cookies ved hjælp af et browsertilføjelsesprogram, hvis du 
ikke ønsker webstedsanalyse. Programmet kan downloades 
her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
 
I så fald gemmes ”opt-out”-informationer på din enhed, som 
bruges til at identificere din deaktivering af Google Analytics. 
Bemærk, at sådanne opt-out-informationer kun deaktiverer 
Google Analytics på den enhed og i den browser, som de 
blev installeret på. 
 
Det kan også være nødvendigt at geninstallere programmet, 
hvis du sletter cookies fra din enhed. Som et alternativ til 

browsertilføjelsesprogrammet, f.eks. på mobile enheder, kan 
du også forhindre Google Analytics’ indsamling af data ved at 
klikke på følgende link: 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/. Dette indstiller 
en op-out-cookie, som forhindrer fremtidig indsamling af data. 
Opt-out-cookien virker kun for den browser, der blev benyttet, 
da cookien blev indstillet og kun for vores websted. Den 
gemmes på din enhed. Hvis du sletter cookierne i din 
browser, skal du sætte opt-out-cookien igen. 
 
Du kan også aktivere "Do Not Track"-funktionen på din enhed. 
Når denne funktion aktiveres, giver din enhed den relevante 
tjeneste besked om, at du ikke ønsker at blive sporet. 
 
Specifikt kan nedenstående cookies eventuelt blive gemt, når 
vores websted tilgås: 
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Cookieliste 

 
My Porsche og Porsche Connect Store/My Porsche og Porsche Connect Store websted 
 

Navn på cookie Teknisk 
nødvendighed 

Opbevaringstid Cookieudbyder Formål og interesse Retsgrundlag 

CIAM.s Ja Flydende cookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Denne cookie er nødvendig for at 
kontrollere, om brugerens browser 
understøtter cookies. 

Artikel 6(1)(f) 
GDPR 

CIAM.m Ja Sessionscookies 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Denne cookie er nødvendig til 
brugergodkendelse. 

Artikel 6(1)(f) 
GDPR 

CIAM.h Ja Sessionscookies 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Denne cookie er nødvendig for at 
gemme brugersession og My 
Porsche-logon. 

Artikel 6(1)(f) 
GDPR 

CIAM.status Ja Sessionscookies 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Denne cookie er nødvendig for at 
overvåge statussen for 
brugersessionen på My Porsche. 

Artikel 6(1)(f) 
GDPR 

pcc.cookieAcceptance Ja 

Permanent 
cookie 
(opbevaringstid)  
1 år) 

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

Denne cookie gemmer brugerens 
beslutning om, hvorvidt der må 
anbringes cookies på browseren, i 
browseren. 

Artikel 6(1)(f) 
GDPR 

nonce.* Ja Flydende cookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Denne cookie gemmer brugerens 
beslutning om, hvorvidt der må 
anbringes cookies på browseren, på 
serveren. 

Artikel 6(1)(f) 
GDPR 

PF Ja Sessionscookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Denne cookie er nødvendig for intern 
brugergodkendelse mellem flere 
Porsche-servere. 

Artikel 6(1)(f) 
GDPR 

CIAM.pcc Ja Sessionscookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Denne cookie er nødvendig for at 
gemme brugersession og My 
Porsche-logon. 

Artikel 6(1)(f) 
GDPR 

f5_cspm Ja Sessionscookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Denne cookie er nødvendig for at 
dirigere brugeren igennem 
belastningsjusteringen til en 
proxyserver.  

Artikel 6(1)(f) 
GDPR 

_utma Nej 

Permanent 
cookie 
(opbevaringstid) 
2 år) 

Google 
Denne cookie gemmer antal besøg 
for en bruger til Google Analytics. 

Artikel 6(1)(f) 
GDPR 

_utmt Nej Sessionscookie Google 

Denne cookie gemmer brugerens 
anmodningstype i Google Analytics. 
Den skelner mellem hændelser, 
transaktioner og elementer. 

Artikel 6(1)(f) 
GDPR 

_utmb Nej Sessionscookie Google 
Denne cookie gemmer varigheden af 
en brugersession til Google 
Analytics. 

Artikel 6(1)(f) 
GDPR 

_utmz Nej Sessionscookie Google 

Denne cookie gemmer den side, der 
henvises fra, dvs. siden fra hvilken 
brugeren ankommer til My Porsche, 
Google Analytics. 

Artikel 6(1)(f) 
GDPR 

_utmv Nej Sessionscookie Google 

Denne cookie samler gemte data til 
Google Analytics, så de kan vises af 
Porsche AG i individuelle, 
anonymiserede rapporter. 

Artikel 6(1)(f) 
GDPR 

NREUM Nej 

Sessionscookie, 
der slettes, når 
browseren 
lukkes. 

New Relic Inc. 

Denne cookie oprettes kun i 
browsere, der ikke understøtter 
Navigation Timing API. Hvis en 
browser understøtter Navigation 
Timing API, kan der anvendes et 
indbygget interface til at bestemme 
starttidspunktet for navigationen. 

Artikel 6(1)(f) 
GDPR 

NRAGENT Nej 

Sessionscookie, 
der slettes, når 
browseren 
lukkes. 

New Relic Inc. 

Denne cookie bruges til at 
kommunikere mellem 
slutbrugermålinger fra New Relic-
indsamleren og de agenter, der 
fungerer i den tilknyttede 
webapplikation. Et token 
identificeres og korrelerer 

Artikel 6(1)(f) 
GDPR 
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applikationslagets transaktionsspor 
med tilsvarende browserspor. 

JSESSIONID Nej 

Sessionscookie, 
der slettes, når 
browseren 
lukkes. 

New Relic Inc. 

Denne cookie bruges til at gemme 
et sessions-ID, så New Relic kan 
kontrollere antallet af sessioner for 
en applikation. Cookieværdien 
genereres af Jetty. 

Artikel 6(1)(f) 
GDPR 

pcc-pers Ja Sessionscookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Denne cookie bruges til at gemme 
et sessions-ID, så Porsche Connect 
Store kan behandle din session. 
Cookieværdien genereres af 
belastningsjusteringen. 

Artikel 6(1)(f) 
GDPR 

yCluster Nej Sessionscookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Denne cookie bruges til at gemme 
et sessions-ID, så Porsche Connect 
Store kan behandle din session. 
Cookieværdien genereres af 
applikationen. 

Artikel 6(1)(f) 
GDPR 

 

 

 


