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Porsche Smart Mobility GmbH 

 

Yleinen tietosuojakäytäntö 

 

My Porsche- ja Porsche Connect -palvelut / Porschen digitaalisten palvelujen infrastruktuuri 

 

 
Me Porsche Smart Mobility GmbH -yrityksessä (jäljempänä ”me” tai 
”PSM GmbH”) olemme iloisia, että käytät My Porsche -palvelua, 
Porsche Connect -palveluitamme ja muita digitaalisia tuotteitamme 
(jäljempänä yhteisesti tai erikseen ”palvelut” ja yhteisesti 
”Porschen digitaalisten palvelujen infrastruktuuri”) ja kiitämme 
sinua mielenkiinnostasi yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. 
Yksityisyytesi on meille tärkeää. Suhtaudumme erittäin vakavasti 
henkilötietojesi suojaamiseen ja niiden käsittelyyn 
luottamuksellisesti. Henkilötietojesi käsittely tapahtuu yksinomaan 
tietosuoja- ja yksityisyyslakeja koskevien asetusten, erityisesti 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä ”yleinen tietosuoja-
asetus”) mukaisesti. Tämä tietosuojakäytäntö tarjoaa sinulle tietoa 
henkilötietojesi käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksistasi 
palveluidemme käytön osalta. Lisätietoja yksittäisistä palveluista 
on erityisessä tietosuojakäytännössä sekä, jos ne ovat 
sovellettavissa, kyseisten palveluiden erityisissä 
tietosuojailmoituksissa. 
 
Mikäli lisäämme ulkoisille sosiaalisen median sivustoille linkin tähän 
tietosuojakäytäntöön, seuraavia ehtoja sovelletaan vain siltä osin 
kuin tällaisten sosiaalisen median sivustojen piiriin kuuluvat 
tietojenkäsittelytoimenpiteet kuuluvat vastuumme piiriin, eikä 
tarkempia – ja siten etusijalla olevia – tietoja tietosuojaan ja 
yksityisyyteen liittyen tarjota tällaisten sosiaalisen median 
sivustojen osalta. 
 

1. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava; yhteydenotto 

 
Ellei tässä yleisessä tietosuojakäytännössä, siihen perustuvassa 
erityisessä tietosuojakäytännössä tai, jos ne ovat sovellettavissa, 
tietyn palvelun erityisissä tietosuojailmoituksissa nimenomaisesti 
toisin mainita, tietosuoja- ja yksityisyyslakien mukainen 
tietojenkäsittelystä vastaava rekisterinpitäjä on: 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Saksa 
Sähköposti: smartmobility@de.porsche.com 
 
Jos sinulla on kysyttävää tai ehdotuksia tietosuojaa tai 
yksityisyyttä koskien, ota meihin yhteyttä. 
 
Tietosuojavastaavamme yhteystiedot ovat: 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Data Protection Officer 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Saksa 
Yhteys: dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com 

 

 

2. Tietosuojan aihealue 

 

Tietosuojan aihealue on henkilötietojen suojaaminen. Tämä viittaa 
kaikkiin tietoihin, jotka koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa 
olevaa luonnollista henkilöä (kutsutaan nimellä ”rekisteröity”). 
Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, postiosoite, 
sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä tiedot, jotka saadaan 
välttämättä selville Porschen digitaalisen palveluinfrastruktuurin 
käytön yhteydessä. 

 

3. Tietojenkäsittelyn luonne, laajuus, tarkoitukset ja 

oikeusperusteet Porschen digitaalisten palvelujen 

infrastruktuurin osalta 

 
Tässä yleisessä tietosuojakäytännössä annetaan yleiskuvaus 
tietojenkäsittelyn luonteesta, laajuudesta, tarkoituksista ja 
oikeusperusteista Porsche ID -käyttäjätilisi rekisteröinnin, luomisen 
ja käytön sekä palveluidemme Porsche ID -käyttäjätunnuksella 
varaamisen ja käytön osalta. Lisäksi sinulle annetaan muita 
tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevia tietoja, kuten tietoa 
henkilötietojesi vastaanottajista, tietojenkäsittelystä kolmansissa 
maissa ja rekisteröidyn oikeuksistasi, jotka kuuluvat yleisesti 
Porschen digitaalisten palvelujen infrastruktuurin käytön piiriin. 
Yksityiskohtaisempia tietoja yksittäisten palvelujen käyttöön 
liittyvästä henkilötietojen käsittelystä, sen oikeusperusteista ja 
rekisteröidyn erityisistä oikeuksista kyseisen palvelun suhteen saat 
myös asiaankuuluvasta erityisestä tietosuojakäytännöstä ja, jos ne 
ovat sovellettavissa, tietyn palvelun erityisistä 
tietosuojailmoituksista. 

 

4. Porsche ID -käyttäjätili 

 
Jotta Porschen digitaalisten palvelujen infrastruktuuria ja sen 
piirissä tarjottuja palveluita voitaisiin käyttää täysimääräisesti, 
sinun on rekisteröidyttävä ja luotava Porsche ID -käyttäjätili My 
Porschessa. Kun olet suorittanut rekisteröitymisprosessin ja luonut 
Porsche ID -käyttäjätilisi, sinulle annetaan Porsche ID -tunnus 
(Porsche ID -käyttäjätilin käyttäjänimi). Kun rekisteröidyt, luot 
Porsche ID -käyttäjätilisi ja käytät sitä, henkilötietojasi käsitellään ja 
voidaan siirtää kolmansille osapuolille jäljempänä esitetyllä tavalla, 
jotta me voisimme täyttää aiheeseen liittyvät 
sopimusvelvoitteemme. Jollei toisin ilmoiteta, kaikki tässä osiossa 
kuvatut käsittelytoimet suoritetaan sinun ja meidän välillämme 
solmitun sopimuksen toteuttamiseksi ja yleisen tietosuoja-
asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. 

 

4.1 Rekisteröitymisprosessi ja Porsche ID -käyttäjätilin 

luominen 

 
Voit rekisteröityä ja luoda Porsche ID -käyttäjätilisi kahdella eri 
tapaa: 

 

 

4.1.1 Valtuutetun jälleenmyyjän kutsu 

 
Jos haluat, valtuutettu jälleenmyyjä voi kirjata antamasi 
henkilötietosi järjestelmiimme puolestasi jälleenmyyjän 
käyttöoikeuttaan käyttäen. Sinulle lähetetään esimerkiksi 
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sähköpostitse linkki, jota napsauttamalla voit vahvistaa 
rekisteröitymisesi ja Porsche ID -käyttäjätilisi luomisen. Huomaa, 
että valtuutetut jälleenmyyjät ovat itsenäisiä yrityksiä, eikä meillä 
ole näihin yrityksiin mitään vaikutusvaltaa. Lisävarmennukseen 
käytetään toista tekijää, kuten tekstiviestinä lähetettyä koodia, joka 
syötetään osana rekisteröitymisprosessia ja Porsche ID -
käyttäjätilin luomista. 

 

4.1.2 Rekisteröityminen itse 

 
Jos et ole rekisteröinyt ja luonut Porsche ID -käyttäjätiliä 
valtuutetun jälleenmyyjän kautta, voit rekisteröityä, luoda Porsche 
ID -käyttäjätilisi ja syöttää henkilötietosi järjestelmään itse. 
Tietyissä maissa voit lisätä tietoihisi myös ajoneuvon ja käyttää 
muita digitaalisia palveluita, jotka edellyttävät ajoneuvon 
omistamista. Tätä varten sinun on lisäksi ladattava järjestelmään 
kopio henkilöllisyystodistuksestasi ja ajoneuvon 
omistajuustodistuksesta sekä, jos et ole ajoneuvon omistaja, 
ajoneuvon omistajan valtuutus, kun olet antanut ajoneuvon 
tunnusnumeron. Nämä asiakirjat tarkistetaan 
todentamiskriteeriemme mukaisesti. Todisteena onnistuneesta 
todentamisesta tallennamme henkilöllisyystodistuksissa olevat 
nimet, syntymäajat, syntymäpaikat, osoitteet ja voimassaoloajat 
asiakirjoissa esitetyllä tavalla sekä ajoneuvojen tunnusnumerot ja 
omistajien nimet ja osoitteet omistajuustodistuksessa esitetyllä 
tavalla. Kun varmennus on valmis, asiakirjojen kopiot poistetaan. 
Kun lisäät ajoneuvon, joka liitetään Porsche ID -käyttäjätiliisi, tilille 
ilmestyy niin kutsuttu ajoneuvolinkki (jäljempänä ”ajoneuvolinkki”). 
Onnistuneen tarkistuksen jälkeen sinulle lähetetään esimerkiksi 
sähköpostitse linkki, jota napsauttamalla voit vahvistaa 
rekisteröitymisesi ja Porsche ID -käyttäjätilisi luomisen. 
Lisävarmennukseen käytetään toista tekijää, kuten tekstiviestinä 
lähetettyä koodia, joka syötetään osana rekisteröitymisprosessia 
ja Porsche ID -käyttäjätilin luomista. 
 
Itse tehty rekisteröityminen edellyttää kuvien lataamista 
järjestelmäämme laitteeltasi. Sinulta pyydetään tätä varten lupaa 
laitteesi kameran tai valokuvakirjaston käytölle. Luvan antaminen 
on vapaaehtoista. Itserekisteröitymisominaisuuden käyttö on 
kuitenkin mahdollista vain, kun tämä lupa myönnetään. Lupa pysyy 
käytössä, kunnes poistat sen käytöstä laitteesi ja/tai Internet-
selaimesi asianmukaisissa asetuksissa. 
 

(a) Vaaditut tiedot rekisteröidyttäessä ja Porsche ID -

käyttäjätiliä luotaessa 
 
Kun rekisteröidyt ja luot Porsche ID -käyttäjätilin, sinun on (itse 
tehdyn rekisteröitymisen yhteydessä) syötettävä 
sähköpostiosoitteesi, salasanasi, nimesi ja kaikki sen liitteet, 
yhteystiedot ja osoitetiedot, matkapuhelinnumero, 
sähköpostiosoite ja, jos sovellettavissa, kieli, jolla haluat viestiä 
kanssamme, tai (jos rekisteröidyt ja luot Porsche ID -käyttäjätilisi 
valtuutetun jälleenmyyjän kautta) vahvistettava nämä henkilötiedot 
rekisteröitymisen ja Porsche ID -käyttäjätilin luomisen yhteydessä. 
Näitä henkilötietoja tarvitaan Porsche ID -käyttäjätilisi laatimiseen 
ja hallintaan puolestasi, jotta voit käyttää kaikkia tarjoamiamme 
palveluita Porschen digitaalisten palvelujen infrastruktuurin 
puitteissa. Tietyissä maissa voit käyttää tuotteitamme ja 
palveluitamme myös mahdollisena asiakkaana. Tässä tapauksessa 
sinun on annettava vain nimesi ja sähköpostiosoitteesi sekä 
salasana. Tarvitsemme näitä tietoja ja tarvittaessa muita 
henkilötietoja myös, jotta voimme vastata pyyntöihin, kysymyksiin 
ja kritiikkiin. Lisäksi tallennamme viimeisimmän kirjautumisesi 
ajankohdan. Tarkistamme nimesi ja osoitteesi oikeellisuuden 
rekisteröitymisesi ja Porsche ID -käyttäjätilisi luomisen yhteydessä. 
 

(b) Vapaaehtoiset tiedot rekisteröidyttäessä ja Porsche ID -

käyttäjätiliä luotaessa 
 
Kun rekisteröidyt ja luot Porsche ID -käyttäjätilisi, voit halutessasi 
syöttää myös vapaaehtoisia lisätietoja, kuten nimen lisätietoja 
(akateemiset nimikkeet yms.), yrityksen yhteystietoja, 
syntymäaikasi, muita puhelinnumeroita, luottokorttitietoja (jotka 
tallentaa ainoastaan maksupalveluntarjoaja) sekä ajoneuvosi 

rekisterinumeron ja yksilöllisen ajoneuvonimen. Lisäksi voit antaa 
tietoja kiinnostuksen kohteistasi ja mieltymyksistäsi sekä 
valitsemistasi yhteydenpitokanavista. Huomaa, että näitä tietoja ei 
tarvita rekisteröitymiseen tai Porsche ID -käyttäjätilisi luomiseen; 
voit päättää itse, haluatko toimittaa nämä henkilötiedot meille. 

 

4.2 Porschen digitaalisten palvelujen infrastruktuuri: 

tietojen käsittely rekisteröitymisen ja Porsche ID -

käyttäjätilin luomisen jälkeen 

 
Kun olet rekisteröinyt ja luonut Porsche ID -käyttäjätilisi, jaamme 
Porsche ID -käyttäjätilisi ja ajoneuvojesi perustiedot palveluita 
tarjoaville Porsche-jälleenmyyjille, jotta voimme tarvittaessa tarjota 
sinulle palveluita myös jälleenmyyjäorganisaatioidemme kautta. 
Tämä tehdään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaisesti sinun ja meidän välillämme solmitun 
sopimuksen toteuttamiseksi. Tätä varten siirrämme ajoneuvosi 
tunnusnumeron lisäksi käyttäjänimesi (Porsche ID), Porsche ID -
käyttäjätiliäsi tai ajoneuvoasi koskevien teknisten ja/tai myyntiin 
liittyvien palveluiden saatavuustiedot ja tuotetarjonnan, asiaan 
liittyvät tapahtumat Porsche ID -käyttäjätilisi luomisen, 
muokkaamisen tai poistamisen puitteissa, linkit ajoneuvoihin, 
jälleenmyyjävalinnat sekä palveluiden käyttöönotto- ja 
käytöstäpoistotiedot. 
 
Jos olet valinnut valtuutetun jälleenmyyjän ja antanut 
suostumuksesi, Porsche ID -käyttäjätilillesi tallennetut 
henkilötiedot, erityisesti yhteystiedot, asiakaspalvelu-, sopimus- ja 
palvelutiedot ja kiinnostuksen kohteitasi, ajoneuvojasi ja 
käyttämiäsi palveluita koskevat tiedot, jaetaan niin ikään 
valtuutetulle jälleenmyyjälle ja synkronoidaan muiden sinua 
koskevien henkilötietojen kanssa, joita valtuutetulla jälleenmyyjällä 
voi jo olla. Jos et jossakin vaiheessa enää halua, että tietojasi 
jaetaan, voit muokata Porsche ID -käyttäjätilisi käyttäjäasetuksia 
vastaavasti. Tämän jälkeen edellä mainittuja henkilötietoja ei enää 
jaeta valtuutetulle jälleenmyyjälle. Henkilötietojesi käsittelyn 
oikeusperuste on tässä yhteydessä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 
artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen suostumuksesi. 

 

4.3 Porsche ID -käyttäjätilin poistaminen 

 
Kun poistat Porsche ID -käyttäjätilisi, myös Porsche ID -
käyttäjätilillesi tallennetut henkilötiedot poistetaan sopimussuhteen 
päätyttyä mutta ei ennen olemassa olevien palvelulisenssiesi 
voimassaoloajan päättymistä. Sikäli kuin henkilötietoja on 
säilytettävä juridisista syistä, nämä tiedot estetään (tätä kutsutaan 
”käsittelyn rajoitukseksi”). Henkilötiedot eivät tällöin ole enää – 
etenkään palveluiden – käytettävissä. Tämän seurauksena palvelut 
eivät ehkä enää toimi kaikilta osiltaan tai ollenkaan. Et voi tällöin 
myöskään käyttää Porschen digitaalista palveluinfrastruktuuria 
kokonaisuudessaan. Mikäli Porsche-konsernin ja sen 
myyntiorganisaation muut rekisterinpitäjät käsittelevät 
henkilötietoja omalla vastuullaan, tämä ei vaikuta kyseiseen 
henkilötietojen käsittelyyn. Siltä osin kuin henkilötietoja on jaettu 
valitsemasi jälleenmyyjän kanssa yleisen tietosuoja-asetuksen 6 
artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen suostumuksesi 
perusteella, ilmoitamme jälleenmyyjälle Porsche ID -käyttäjätilisi 
poistamisesta. 

 

5. Keskitetyt palvelut 

 

5.1 Palvelujen varaaminen ja aktivointi; maksutietojen 

käsittely 

 
Voit varata yksittäisiä tai useampia My Porsche- ja Porsche 
Connect -palveluita ja aktivoida palvelulisenssejä. Kun valitset 
asiaankuuluvaa palvelua tai palvelupakettia, voit tarkastella myös 
tuotteen tiedoissa annettuja tietoja henkilötietojen käsittelystä 
kyseisen palvelun yhteydessä. Varauksen ja siihen liittyvän 
sopimussuhteen toteuttamiseksi ja täyttämiseksi käsittelemme 
paitsi asiaankuuluvia varaustietoja myös henkilötietojasi, jotka on 
kerätty rekisteröitymisesi ja Porsche ID -käyttäjätilisi luomisen 
yhteydessä. Voit muuttaa laskutusosoitettasi ennen 
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varausprosessin päättymistä. Tässä tapauksessa käytämme 
antamiasi osoitetietoja laskutukseen ja tilin selvittämiseen. 
 
Maksupalveluntarjoaja, jonka kanssa olemme tehneet sopimuksen, 
käsittelee maksullisten My Porsche-, Porsche Connect- ja Porsche 
Drive -palveluiden maksut. Tätä varten käsittelemme 
luottokorttitietojasi sekä asiaankuuluvia maksutietoja ja IP-
osoitetietojasi. Esimerkiksi maksullisten palveluiden 
varausprosessin aikana siirrämme tiedot laskutetusta summasta ja 
IP-osoitteestasi sekä ainutlaatuisen tapahtuma-avaimen, jota 
voidaan käyttää maksusi allokointiin maksua käsiteltäessä. 
Luottokorttitietojesi hallinta ja maksujen käsittely suoritetaan 
maksupalveluntarjoajan järjestelmissä PSM GmbH:n puolesta. Kun 
syötät luottokorttitietosi, ne syötetään suoraan 
maksupalveluntarjoajan syöttökentän kautta, jolloin nämä tiedot 
salataan itsenäisesti laitteellasi. Siirrämme salatut tiedot tämän 
jälkeen maksupalveluntarjoajalle, joka tallentaa ne ja käyttää niitä 
maksuusi. Tämän tietojen käsittelyn oikeusperuste on yleisen 
tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen 
sopimuksen toteuttaminen. 
 
Käytetty maksupalveluntarjoaja voi käyttää asiakas- ja 
yhteystietojasi (nimi, osoite, sähköpostiosoite, Porsche Connect -
asiakasnumero; tarvittaessa yrityksen nimi ja tytäryhtiöt) sekä 
omistajuustodistuksessa esitettyä ajoneuvosi tunnusnumeroa 
puolestamme ainoastaan myyntisaamisten hallintaan (mukaan 
lukien vaatimustenmukaisuustarkastukset lain edellyttämässä 
laajuudessa) ja luottotarkastusten suorittamiseen. Edellä 
mainituissa tarkoituksissa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn 
oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukainen meille asetetun laillisen velvoitteen 
noudattaminen tai 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukainen 
oikeutettu etumme noudattaa lakisääteisiä vaatimuksia. 
 
Kun varaus on tehty, voit aktivoida palvelut. Tämä tallentaa 
käyttöoikeutesi järjestelmään ja päivittää käytettävissä olevien 
palveluiden luettelon vastaavasti. 
 
Tiettyjen palveluiden (kuten latausasematuotteiden) käyttöä varten 
lähetetään monissa maissa, joissa palveluita tarjotaan, postitse 
henkilökohtainen RFID-kortti (Porsche ID -kortti, Porsche-
latauskortti) tuotteen ostamisen yhteydessä. Tähän korttiin on 
tallennettu tunnistenumero, jonka avulla kortti voidaan liittää 
Porsche ID -käyttäjätiliisi. Itse kortille ei tallenneta digitaalisesti 
muita henkilötietoja kuin tunnistenumero (erityisesti nimeäsi tai 
osoitettasi ei tallenneta). Jos kortti katoaa, voit estää sen käytön 
Porsche ID -käyttäjätililläsi. 
 
Kun Porsche ID -kortti on toimitettu, sitä voidaan käyttää suoraan 
tuetussa infrastruktuurissa (kuten julkisilla latausasemilla). 
 
Jollei toisin ilmoiteta, tässä osiossa kuvatut käsittelytoimet 
suoritetaan sinun ja meidän välillämme solmitun sopimuksen 
toteuttamiseksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaisesti. 

 

5.2 My Porsche- ja Porsche Connect -palveluiden käyttö 

 
Voit käyttää varaamiasi My Porsche- ja Porsche Connect -palveluita 
palvelusta riippuen ajoneuvossasi (kun palvelu on saatavilla 
ajoneuvollesi) matkaviestinyhteyden kautta tai muilla laitteilla My 
Porsche -sovelluksen tai Porsche Connect -sovelluksesi kautta ja, 
jos ne ovat sovellettavissa, myös useampien tai kaikkien 
yhteyspisteiden kautta. Ajoneuvo tai vastaava laite muodostaa tätä 
varten yhteyden Porschen digitaalisten palveluiden 
infrastruktuuriin. 
 
Kun käytät My Porschen tai Porsche Connect Store -kaupan kautta 
varattuja palveluita ajoneuvossasi tai muissa laitteissa, 
käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja palvelujen käytön 
mahdollistamiseksi, tukitarkoituksiin ja muihin erityisesti 
määriteltyihin tarkoituksiin. Ellei toisin mainita, käsittelemme 
henkilötietojasi vain siinä laajuudessa, jota asianomaisen My 

Porsche- tai Porsche Connect -palvelun käytön mahdollistaminen 
edellyttää. 
 
Kun käytät yksittäisiä My Porsche- tai Porsche Connect -palveluita, 
seuraaviin luokkiin kuuluvia henkilötietoja voidaan käsitellä riippuen 
muun muassa siitä, kuinka kyseinen palvelu toimii: 
 

a) tunnistetiedot, kuten ajoneuvon tunnusnumero, Porsche 
ID -tunnuksesi ja laitteidesi ja matkaviestinmoduuliesi 
laite- ja järjestelmätunnukset, joita tarvitaan sinun, 
laitteesi tai ajoneuvosi tunnistamiseen, jotta yhteys 
voidaan luoda ja palveluihin ja sisältöön voidaan tarjota 
pääsy 

b) lupatiedot, kuten tiedot ajoneuvon tai kyseessä olevan 
laitteen aktivoinnista asianomaisessa Porsche Connect -
palvelussa, jotka voidaan yhdistää henkilötietoihisi, jotka 
annoit rekisteröitymisesi ja Porsche ID -käyttäjätilisi 
luomisen yhteydessä 

c) kirjautumistiedot, joita tarvitaan, kun haluat käyttää 
muiden palveluntarjoajien palveluita, jotka edellyttävät 
kirjautumista ajoneuvoosi tai muihin laitteisiin 

d) tiedonsiirtoa koskevat tiedot, joita tarvitaan yhteyden 
luomiseen ajoneuvosi ja/tai muiden laitteidesi ja 
palvelimiemme tai kolmannen osapuolen 
sisällöntuottajien palvelimien välille Porsche Connect -
palveluita varten 

e) sijainti- ja liiketiedot, kuten GPS- tai nopeustiedot, joita 
tarvitaan sijaintiperusteisen sisällön käyttämiseen 

f) kielitiedot, jotka mahdollistavat ääniohjauksen ja 
äänitallenteet tietyissä Porsche Connect -palveluissa 
(äänitiedot siirretään meille ajoneuvosta tai laitteesta 
äänitteinä niiden tekstiksi muuntamista varten, jonka 
jälkeen palveluntarjoajamme tuottama teksti siirretään 
takaisin ajoneuvoon ja hallussamme oleva tallenne 
poistetaan) 

g) yhteystiedot, joita käytetään viestintään eli esimerkiksi 
sähköposti- tai tekstiviestien lähettämiseen 

h) laskutustiedot, kuten veloitusprosesseja koskevat 
yksittäiset yhteystietueet (voimme yhdistää näitä tietoja 
osoite- ja maksutietoihisi yksittäisiä laskutustarkoituksia 
varten) 

i) muu sisältö, jota me tai palveluntarjoajat tarvitsemme 
voidaksemme tarjota palvelun sinulle. 

 
Yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä henkilötietoja kunkin palvelun 
puitteissa käsitellään, löytyy asianmukaisen palvelun kuvauksesta 
osoitteesta https://connect-store.porsche.com/fi/fi/. 
 
Ellei tässä, jossakin erityisessä tietosuojakäytännössä tai, jos ne 
ovat sovellettavissa, kyseistä palvelua koskevissa erityisissä 
tietosuojailmoituksissa toisin mainita, henkilötietojasi käsitellään 
kussakin tapauksessa yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 
kohdan b alakohdan mukaisesti palvelun tarjoamiseksi sinulle ja 
tähän liittyvän sopimuksen toteuttamiseksi. 

 

5.3 Kolmannen osapuolen palveluntarjoajan palveluiden 

käyttö 

 
Jos käytät sellaisen kolmannen osapuolen palveluntarjoajan 
palveluita, jonka kanssa olet sopimussuhteessa, näiden 
palveluiden sisältöä voidaan näyttää ajoneuvossasi tai laitteellasi ja 
tietoja voidaan jakaa ajoneuvosi tai laitteesi ja kyseessä olevan 
palveluntarjoajan välillä. 
 
Me emme voi millään tavalla vaikuttaa kolmannen osapuolen 
suorittamaan tietojen käsittelyyn tai sen tapahtumapaikaan. Lue 
asianomaisen kolmannen osapuolen erillisistä 
tietosuojailmoituksista tiedot henkilötietojen käsittelyn luonteesta, 
laajuudesta ja tarkoituksesta kyseisen palvelun osalta. 
 
Siirrämme tarvittavat henkilötiedot asianomaiselle kolmannen 
osapuolen palveluntarjoajalle yleisen tietosuoja-asetuksen 6 
artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti sinun ja meidän 
välillämme solmitun sopimuksen toteuttamiseksi. 
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6. Oikeutettujen etujen suojaaminen 

 
Siltä osin kuin käsittelemme henkilötietojasi oikeutettujen 
etujemme suojaamiseksi, tämä tehdään tässä yleisessä 
tietosuojakäytännössä, erityisissä tietosuojakäytännöissä tai, jos 
ne ovat sovellettavissa, tiettyjen palveluiden erityisissä 
tietosuojailmoituksissa kuvattujen tietojenkäsittelytoimien ja -
tarkoitusten lisäksi tietyn palvelun puitteissa ja erityisesti 
seuraavien etujen pohjalta: 
 

1. tuotteiden, palveluiden ja asiakaspalvelutarjontamme 
kehittäminen ja muut liiketoiminnan ja prosessien 
hallintatoimet 

2. tuotteiden laadun parantaminen ja virheiden ja 
häiriöiden korjaaminen muun muassa ajoneuvotietojen 
ja asiakaspalautteiden analysoinnin kautta 

3. tietojen käsittely mahdollisessa keskitetyssä mahdollisia 
asiakkaita ja asiakkaita koskevassa 
palveluympäristössä sekä asiakasprosessin alku- ja 
loppupään järjestelmissä asiakasuskollisuuden 
parantamiseksi ja myyntitarkoituksissa, jotta voisimme 
tarjota asiakkaille ja mahdollisille asiakkaille yksilöllistä 
palvelua 

4. takuu- ja huoltotapausten sekä kyselyiden ja muiden 
asiakkaiden ja mahdollisten asiakkaiden sopimusten 
ulkopuolisesti esittämien pyyntöjen käsittely 

5. kysynnän ja asiakassegmentoinnin analysointi, kuten 
taipumusten, mieltymysten ja asiakaspotentiaalin 
laskenta ja arviointi 

6. riskienhallinta ja takaisinkutsuohjelmien koordinointi 
7. luottotarkastukset, jotka edellyttävät tietojen jakamista 

luottolaitoksille (esim. SCHUFA) 
8. lainmukaisuuden varmistaminen, lain rikkomusten 

(etenkin rikosten) ehkäiseminen ja niiltä suojautuminen 
sekä oikeusvaateita vastaan puolustautuminen 

9. teknisten järjestelmien saatavuuden, toiminnan ja 
turvallisuuden sekä teknisen tiedonhallinnan 
varmistaminen. 

 
Asiaa koskeva tietojenkäsittely tapahtuu tämän osalta yleisen 
tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. 

  

7. Suostumus 

 
Kun annat meille suostumuksesi tietyille tietojenkäsittelytoimille, 
suostumus liittyy aina tiettyyn tarkoitukseen, joka kuvataan 
kussakin tapauksessa erityisessä suostumuslomakkeessa. Tässä 
tapauksessa tietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 
artiklan 1 kohdan a alakohdan pohjalta. Jos et anna 
suostumustasi, emme pysty täyttämään suostumukseen liittyvää 
pyyntöäsi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ilman että 
se vaikuttaa sellaisen käsittelyn laillisuuteen, jota suostumuksen 
perusteella on tehty ennen suostumuksen peruuttamista. 
 
Suostumuslomakkeessa ilmoitetut yritykset voivat antamasi luvan 
perusteella käyttää tietojasi tiettyihin tarkoituksiin, kuten 
tarjotakseen asiakkaille ja mahdollisille asiakkaille henkilökohtaista 
palvelua, ja he voivat ottaa sinuun yhteyttä valitsemiesi 
viestintäkanavien kautta. 
 
Jos käytämme tietojasi tässä yhteydessä yksilöllisten palveluiden 
tarjoamiseen asiakkaille ja mahdollisille asiakkaille tässä 
tarkoituksessa, toimimme näin, jotta voisimme tarjota sinulle 
mielenkiintoisen tuote- ja asiakaskokemuksen Porschella ja 
tehdäksemme viestinnästämme ja vuorovaikutuksestamme 
kanssasi mahdollisimman henkilökohtaista ja asianmukaista. Se, 
mitä tietojasi henkilökohtaisen palvelun tarjoamiseen asiakkaille ja 
mahdollisille asiakkaille käytetään riippuu erityisesti siitä, mitä 
tietoja kyselyiden, tilausten ja neuvonnan pohjalta (esim. 
ostaessasi Porsche-tuotteita) on kerätty ja mitä tietoja (esim. 
henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteesi) olet asiaankuuluvien 
yhteyspisteiden kautta (esim. tämän verkkosivuston kautta tai 
Porsche Zentrumissa) antanut. 

 
Näissä tapauksissa antamasi suostumuksen erityinen 
soveltamisala ja tarkoitus käyvät ilmi suostumuslomakkeen 
tekstistä yhteyspisteessä. 

 

8. Henkilötietojen vastaanottajat 

 
Sisäiset vastaanottajat: Tietojen käyttö on PSM GmbH:n sisällä 
sallittua vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja mainittuihin 
erityisiin tarkoituksiin. 
 
Ulkoiset vastaanottajat: Emme paljasta henkilötietojasi PSM 
GmbH:n ulkopuolisille vastaanottajille paitsi, kun se on tarpeen 
kyseisen palvelun tarjoamiseksi ja suorittamiseksi, kun sitä varten 
on olemassa muu laillinen valtuutus tai kun olet antanut siihen 
suostumuksesi. 
 
Ulkoisia vastaanottajia voivat olla muun muassa seuraavat: 
 
a) Käsittelijät: 
 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG tai sen tytäryhtiöt tai ulkoiset 
palveluntarjoajat, jotka tarjoavat meille palveluita 
sopimusperusteisesti esimerkiksi PSM GmbH:n teknisen 
infrastruktuurin ja tuotteiden huollon/ylläpidon aloilla tai sisällön 
tarjonnassa. Valitsemme nämä käsittelijät huolellisesti ja teemme 
niille säännöllisiä tarkistuksia, joilla voidaan varmistaa 
yksityisyytesi suoja. Palveluntarjoajat eivät saa käyttää 
henkilötietoja muihin kuin määrittämiimme tarkoituksiin tai muutoin 
kuin antamiemme ohjeiden mukaan. 
 
b) Julkiset tahot: 
 
Valtion virastot ja laitokset, kuten veroviranomaiset, 
syyttäjävirastot tai tuomioistuimet, joille siirrämme (ja/tai meidän 
on siirrettävä) henkilötietoja pakottavista juridisista syistä tai 
oikeutettujen etujen suojaamiseksi. Näissä tapauksissa siirto 
tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c ja/tai f 
alakohtien mukaisesti. 
 
c) Yksityiset tahot: 
 
Porschen jälleenmyyjät ja huoltoyritykset, yhteistyökumppanit, 
palveluntarjoajat tai henkilöt, joille henkilötietoja siirretään 
suostumuksen perusteella, kanssasi solmitun sopimuksen 
toteuttamiseksi tai oikeutettujen etujen suojaamiseksi, joita ovat 
esimerkiksi Porsche-keskukset ja Porsche-huoltokeskukset, 
rahoituspankit, lisäpalvelujen tarjoajat tai kuljetuspalvelujen 
tarjoajat. Näissä tapauksissa siirto tapahtuu yleisen tietosuoja-
asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a, b ja/tai f alakohtien mukaisesti. 

 

9. Tietojen käsittely kolmansissa maissa 

 
Jos tietoja siirretään tahoille, joiden kotipaikka tai 
tietojenkäsittelypaikka ei sijaitse Euroopan unionin jäsenvaltiossa 
tai muussa valtiossa, joka on allekirjoittanut Euroopan 
talousalueesta tehdyn sopimuksen, varmistamme ennen tietojen 
lähettämistä edelleen, että vastaanottaja joko huolehtii lain sallimia 
poikkeustapauksia lukuun ottamatta riittävästä tietosuojasta (esim. 
Euroopan komission tekemän riittävyyspäätöksen mukaisesti, 
asianmukaisilla suojatoimenpiteillä, kuten vastaanottajan 
rekisteröitymisellä EU:n ja Yhdysvaltain väliseen Privacy Shield -
järjestelyyn, tai vastaanottajan kanssa sovittujen ”EU:n 
vakiosopimuslausekkeiden” mukaisesti) tai että tietojen siirrolle on 
saatu suostumuksesi. 
 
Voit pyytää meiltä yleiskatsauksen kolmansien maiden 
vastaanottajista ja kopion sovituista erityissäännöksistä 
varmistaaksesi tarjoamamme tietosuojan riittävän tason. Käytä 
tätä varten tämän yleisen tietosuojakäytännön kohdassa 1 olevia 
tietoja. 

 

10. Kolmansien osapuolten tekemä tietojen kerääminen 
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Emme käsittele ainoastaan suoraan sinulta saamiamme 
henkilötietoja. Vastaanotamme henkilötietoja myös kolmansilta 
osapuolilta siltä osin kuin meillä on siihen oikeusperuste. 
 
Lisätietoja kolmansien osapuolten tekemästä tiedonkeruusta on 
erityisissä tietosuojakäytännöissä sekä, jos ne ovat 
sovellettavissa, kyseessä olevan palvelun erityisissä 
tietosuojailmoituksissa. 

 

11. Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi 

 
Emme käytä mitään yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 
mukaista automatisoitua päätöksentekojärjestelmää 
liiketoimintasuhteiden valmisteluun, luomiseen ja/tai 
toteuttamiseen. Siltä osin kuin profilointia suoritetaan, sitä 
suoritetaan vain yleisen tietosuojakäytännön, erityisten 
tietosuojakäytäntöjen ja, jos ne ovat sovellettavissa, kyseessä 
olevaa palvelua koskevien muiden erityisten tietosuojailmoitusten 
yhteydessä mainituissa tarkoituksissa ja mainittuihin 
oikeusperusteisiin perustuen. 

 

12. Säilytysaika ja poistaminen 

 
Ellei tiettyjä palveluita koskevissa kuvauksissa anneta tietoja 
henkilötietojen erityisestä säilytysajasta ja/tai niiden 
poistamisesta, sovelletaan seuraavaa: 
 
Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen 
aiottujen tarkoitusten toteuttamiseksi tai – jos olet antanut 
suostumuksesi – kunnes peruutat suostumuksesi. Mikäli vastustat 
henkilötietojesi käsittelyä, poistamme henkilötietosi, jollei niiden 
käsittelyn jatkaminen ole sallittu asiaa koskevien lakien nojalla. 
Lisäksi poistamme henkilötietosi, jos olemme velvollisia 
poistamaan ne muista lakisääteisistä syistä. 
 
Näitä yleisiä periaatteita noudattaen poistamme henkilötietosi 
yleensä viipymättä 
  

- sen jälkeen, kun oikeusperusteen voimassaolo päättyy, 
edellyttäen, ettei tietojen säilyttämiselle ole olemassa 
muuta sovellettavaa oikeusperustetta (esim. kauppa- ja 
verolain määräämät säilytysajat) – mikäli tällainen muu 
oikeusperuste on olemassa, poistamme henkilötiedot 
sen voimassaolon päätyttyä 

- kun niitä ei enää tarvita sopimuksen valmisteluun ja 
toteuttamiseen tai oikeutettujen etujen saavuttamiseen, 
eikä tietojen säilyttämiselle ole olemassa muuta 
sovellettavaa oikeusperustetta (esim. kauppa- ja 
verolain määräämät säilytysajat) – mikäli tällainen muu 
oikeusperuste on olemassa, poistamme henkilötiedot 
sen voimassaolon päätyttyä 

- kun tarkoitus, jota varten olemme tiedot keränneet, ei 
ole enää pätevä, eikä tietojen säilyttämiselle ole 
olemassa muuta sovellettavaa oikeusperustetta (esim. 
kauppa- ja verolain määräämät säilytysajat) – mikäli 
tällainen muu oikeusperuste on olemassa, poistamme 
henkilötiedot sen voimassaolon päätyttyä. 

 

13. Rekisteröityjen oikeudet 

 
Rekisteröidyn, jota tietojenkäsittely koskee, käytettävissä on 
useita oikeuksia. Erityisesti: 
 

Oikeus saada pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus saada tietoa 
säilyttämistämme sinua koskevista henkilötiedoista. 
 

Oikeus tietojen oikaisuun ja poistamiseen: Voit pyytää meitä 
oikaisemaan vääriä tietoja ja, lakisääteisten edellytysten 
täyttyessä, poistamaan tietosi. 

 

Oikeus rajoittaa käsittelyä: Voit pyytää meitä lakisääteisten 
edellytysten täyttyessä rajoittamaan tietojesi käsittelyä. 
 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Jos olet 
toimittanut meille tietoja sopimuksen tai suostumuksen 
perusteella, voit lakisääteisten edellytysten täyttyessä pyytää, että 
toimitamme nämä tiedot sinulle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä 
koneluettavassa muodossa tai että siirrämme ne toiselle 
rekisterinpitäjälle. 
 

Tietojenkäsittelyn vastustaminen, kun oikeusperusteena on 

”oikeutettu etu”: Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa 

erityisen tilanteesi perusteella tietojesi käsittelyä meidän 

toimestamme siltä osin kuin tällaisen käsittelyn 

oikeusperusteena on ”oikeutettu etu”. Jos käytät oikeuttasi 

vastustaa tietojen käsittelyä, lopetamme tietojesi käsittelyn, 

ellemme pysty osoittamaan lakisääteisten eritelmien 

mukaisesti sellaisia pakottavia laillisia perusteita käsittelyn 

jatkamiselle, jotka ohittavat sinun oikeutesi. 

 

Suostumuksen peruuttaminen: Jos olet antanut meille 

suostumuksen tietojesi käsittelyyn, voit peruuttaa 

suostumuksesi milloin tahansa, ja tämä peruutus tulee 

voimaan tulevaa käsittelyä koskien. Tämä ei vaikuta 

tietojesi ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen 

käsittelyn laillisuuteen. 
 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Voit myös tehdä 
valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos uskot, että 
tietojesi käsittely rikkoo sovellettavaa lakia. Ota tätä varten 
yhteyttä asuin- tai kotimaasi toimivaltaiseen 
tietosuojavalvontaviranomaiseen tai meidän toimipaikkamme 
toimivaltaiseen tietosuojavalvontaviranomaiseen. 
 

Yhteydenotto: Voit myös ottaa meihin yhteyttä maksutta, jos 
sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, rekisteröidyn 
oikeuksistasi ja/tai mahdollisesta antamastasi suostumuksesta. 
Jos haluat käyttää mitä tahansa edellä esitetyistä oikeuksistasi, 
ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com tai postitse 
edellä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Kun otat meihin 
yhteyttä, varmista, että henkilöllisyytesi on helposti selvitettävissä. 

 

14. Tietoturva 

 
Sovellamme kaikkia tarvittavia teknisiä ja organisatorisia, alan 
viimeisimmän kehityksen mukaisia toimia varmistaaksemme riskiä 
vastaavan tietoturvan tason sovellettavien lakisääteisten 
vaatimusten mukaisesti. 

 

15. Kolmansien osapuolten tuotteet 

 
Muiden palveluntarjoajien palvelut, jotka on liitetty palveluihimme, 
ovat kyseisten kolmansien osapuolten suunnittelemia ja tarjoamia. 
Me emme voi vaikuttaa näiden palvelujen suunnitteluun, sisältöön 
ja/tai toimintaan. Sanoudumme nimenomaisesti irti kaikkien 
liitettyjen palveluiden sisällöstä. Huomaa, että nämä palvelut, kuten 
kolmansien osapuolten verkkosivustot, voivat asentaa laitteellesi 
evästeitä tai kerätä henkilötietoja. Me emme voi vaikuttaa tähän. 
Pyydä lisätietoa tästä tarvittaessa suoraan liitettyjen palveluiden 
tarjoajilta. 

 

16. Versio 

 
Tämän tietosuojakäytännön uusinta versiota sovelletaan. 
 
Päivitetty viimeksi: 1. marraskuuta 2019 
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Erityinen tietosuojakäytäntö 

 

My Porsche ja Porsche Connect Store -kauppa / My Porsche ja Porsche Connect Store -kaupan verkkosivusto 
 

 
My Porsche -verkkosivuston ja Porsche Connect Store -kaupan 
verkkosivuston kohteissa My Porsche ja Porsche Connect Store -
kauppa (jäljempänä ”sivusto”) voidaan varata My Porsche -
palveluita, Porsche Connect -palveluita, Porsche Drive -palveluita 
ja tilattavia toimintoja (FoD) sekä aktivoida asiaankuuluvia 
lisenssejä. Tämä edellyttää, että olet rekisteröitynyt My Porsche -
käyttäjä ja että sinulla on Porsche ID -käyttäjätili. Voit palvelusta 
riippuen käyttää ja hallita yllä mainittuja palveluita 
verkkosivustomme, eri Porsche-sovellusten ja auton langattoman 
verkkoyhteyden kautta, jos sellainen on käytettävissä 
ajoneuvossasi. 
 

1. Erityisiä huomautuksia verkkosivustomme käytöstä 

 

1.1 Sivustomme toimittaminen 

 
Osia verkkosivustostamme voidaan käyttää ilman 
rekisteröitymistä. Henkilötietojasi saatetaan käsitellä, vaikka 
käyttäisit verkkosivustoa rekisteröitymättä. 
 

1.1.1 Automatisoitu tiedonkeruu 

 
Kun avaat verkkosivustomme laitteellasi, käsittelemme seuraavia 
tietoja: 
 

- käyttöpäivämäärä ja -aika 
- vierailun kesto 
- laitteen tyyppi 
- käytössä oleva käyttöjärjestelmä 
- käytetyt toiminnot 
- lähetettyjen tietojen määrä 
- tapahtuman tyyppi 
- IP-osoite 
- viittaajan URL-osoite 
- toimialuenimi. 

 
Käsittelemme näitä tietoja yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 
artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti verkkosivuston 
tarjoamiseksi, sen teknisen toiminnan turvaamiseksi sekä vikojen 
tunnistamiseksi ja korjaamiseksi. Tavoitteenamme on täten 
mahdollistaa verkkosivustomme käyttö ja varmistaa sen jatkuva 
tekninen toimivuus. Näitä tietoja käsitellään automaattisesti, kun 
käytät verkkosivustoamme. Verkkosivustoa ei voi käyttää ilman 
näiden tietojen tarjoamista. Emme pyri tunnistamaan sinua näitä 
tietoja käyttäessämme. 
 

1.1.2 Tietojenkäsittely verkkotuotteidemme ja -

palveluidemme parantamiseksi 
 
Kohdassa 1.1.1 mainittuja automaattisesti kerättyjä tietoja 
käsitellään myös palveluidemme suorituskyvyn parantamiseksi, 
niiden saatavuuden varmistamiseksi, käyttökokemuksen 
optimoimiseksi, verkkosivuston käytön arvioimiseksi, 
verkkosivuston toimintaa koskevien raporttien laatimiseksi meille 
ja muiden verkkosivuston käyttöön liittyvien palveluiden 
tarjoamiseksi. 

Käsittelemme tietojasi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 
kohdan f alakohdan mukaisesti ja oikeutetun etumme perusteella, 
joka on tuotteidemme suorituskyvyn ja saatavuuden 
varmistaminen sekä verkkosivustomme kävijöiden 
käyttäytymisen analysointi. Emme pyri tunnistamaan sinua näitä 
tietoja käyttäessämme. 

Osana tässä kuvattua käsittelyä tallennamme myös evästeitä. 
Lisätietoa tästä saat kohdasta 1.1.3. 
 

1.1.3 Evästeet 
 
Kun käyt verkkosivustollamme, laitteeseesi saatetaan tallentaa 
niin kutsuttuja evästeitä tai evästeiden kaltaisia tekniikoita – 
yleensä pienikokoisia tiedostoja – joiden avulla voimme tarjota 
sinulle laajan valikoiman toimintoja, tehdä verkkosivustomme 
käytöstä mukavampaa ja optimoida tuotteitamme ja 
palveluitamme. Jos et hyväksy evästeiden ja/tai evästeiden 
kaltaisten tekniikoiden käyttöä, voit estää niiden tallentamisen 
laitteellesi laitteen ja/tai Internet-selaimen asiaankuuluvien 
asetusten avulla tai käyttää muita estämistapoja. Huomaa, että 
tämä saattaa rajoittaa tuotteidemme ja palveluidemme 
käytettävyyttä ja toimintaa. Yksityiskohtaiset tiedot evästeiden ja 
evästeiden kaltaisten tekniikoiden tietojen käsittelyn luonteesta, 
laajuudesta, tarkoituksista, oikeusperusteesta ja 
mahdollisuuksista vastustaa kyseistä tietojen käsittelyä ovat 
luettavissa Porsche Smart Mobilityn verkkosivustojen 
evästekäytännössä, joka on saatavilla osoitteessa 
https://connect-store.porsche.com/fi/fi/t/privacy. 
 

1.2 Luvat laitteen käyttöön 
 
Tiettyjen toimintojen käyttö voi edellyttää, että annat toiminnolle 
luvan käyttää sijaintiasi. 
 
Lupien antaminen on vapaaehtoista. Jos kuitenkin haluat käyttää 
kyseistä toimintoa, siihen liittyvien lupien myöntäminen on 
välttämätöntä, sillä toimintoa ei voi muuten käyttää. 

Luvat pysyvät käytössä, kunnes ne poistetaan käytöstä laitteen 
ja/tai Internet-selaimen asianmukaisissa asetuksissa. 
 

1.3 Erityiset palvelut ja toiminnot 
 
Kun käytät verkkosivustoamme, voit antaa henkilötietojasi tai 
rekisteröityä palveluihin tai toimintoihin vapaaehtoisesti. Kun 
rekisteröidyt alla kuvattuihin palveluihin ja toimintoihin ja käytät 
niitä, käsittelemme henkilötietojasi alla esitetyllä tavalla. 
 
Kohdassa 1.3.2. mainittujen verkkosivustomme palveluiden ja 
toimintojen käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja Porsche ID 
-käyttäjätilin luomista etukäteen. Kohdassa 1.3.3 esitettyjen 
palvelujen ja toimintojen käyttö ei edellytä 
etukäteisrekisteröitymistä. 
 

1.3.1 Rekisteröitymisprosessi ja Porsche ID -käyttäjätilin 

luominen 
 
Tietoja rekisteröitymisprosessista ja Porsche ID -käyttäjätilin 
luomisesta on My Porsche- ja Porsche Connect -palveluiden / 
Porschen digitaalisten palvelujen infrastruktuurin yleisen 
tietosuojakäytännön kohdassa 4.1. 
 

1.3.2 Yksittäisten toimintojen käyttö, kun 

rekisteröityminen/sisäänkirjautuminen on tehty 
 
Jäljempänä esitetään toiminnot, jotka muodostavat osan 
verkkosivustomme tuotteista ja palveluista, kussakin 
tapauksessa käsitellyt henkilötiedot ja tällaisen käsittelyn 
tarkoitukset ja oikeusperuste. 
 



 
 

 

Sivu 7/11 
Viimeksi päivitetty 11/2019 – Erityinen tietosuojakäytäntö –  

My Porsche ja Porsche Connect Store -kauppa / My Porsche ja Porsche Connect Store -kaupan verkkosivusto – Suomi–FI – Versio 1.1 
 

1.3.2.1 Palvelujen varaaminen ja aktivointi, maksutietojen 

käsittely 
 
Tietoja palveluiden varaamisesta verkkosivustomme kautta ja 
tähän liittyvästä maksutietojen käsittelystä on My Porsche- ja 
Porsche Connect -palveluiden / Porschen digitaalisten palvelujen 
infrastruktuurin yleisen tietosuojakäytännön kohdassa 5.1. 
 
Varattavien palveluidemme henkilötietojen käsittelystä annetaan 
tarvittaessa lisätietoa kyseisen palvelun erityisissä 
tietosuojailmoituksissa. 
 

1.3.2.2 My Porsche- ja Porsche Connect -palveluiden 

käyttö 

 
Tietoja My Porsche- ja Porsche Connect -palveluiden käytöstä 
verkkosivustomme kautta on My Porsche- ja Porsche Connect -
palveluiden / Porschen digitaalisten palvelujen infrastruktuurin 
yleisen tietosuojakäytännön kohdassa 5.2. 
 

1.3.2.3 Huolto- ja takuutietojen toimittaminen 
 
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää 
etukäteisrekisteröitymistä ja Porsche ID -käyttäjätilin luomista. 
 
Jotta voit toimittaa meille tietoja ajoneuvostasi, sen nykyisistä 
takuista ja takaisinkutsupyynnöistä sivustomme My Porsche -
osiossa, käsittelemme laite- ja ajoneuvokohtaisia perustietoja, 
joita ovat esimerkiksi ajoneuvon tunnusnumero, voimassa olevat 
takuut, vuosimalli ja mallikuva, joka esitetään ajoneuvon 
rekisteröintitodistuksessa. 
 
Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-
asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti sinun ja 
meidän välillämme solmitun voimassa olevan sopimuksen 
toteuttaminen. 
 

1.3.2.4 Huoltoajan varaaminen 
 
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää 
etukäteisrekisteröitymistä ja Porsche ID -käyttäjätilin luomista. 
 
Voimme pyynnöstäsi toimittaa asiakas- ja ajoneuvotietosi 
valitsemillesi yrityksille, kun haluat varata huoltoajan Porsche-
jälleenmyyjältä tai -huoltoyritykseltä verkkosivustomme My 
Porsche -osion kautta. Kun annat meille suostumuksesi 
huoltopyynnön yhteydessä, lähetämme nimesi, osoitteesi, 
puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, Porsche ID -tunnuksesi, 
ajoneuvon tunnusnumeron sellaisena kuin se on ajoneuvon 
rekisteröintitodistuksessa, ajoneuvosi mallin, valitsemasi 
huoltoajat, valitsemasi huollon ja pyyntöösi liittyvän viestin sekä 
valitsemasi yhteydenottomenetelmät valitsemallesi 
jälleenmyyjälle tai huoltoyritykselle. 
 
Henkilötietosi lähetetään vain kerran kyseessä olevan 
huoltopyynnön yhteydessä; lähettämisen oikeusperuste on 
yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta eli 
suostumuksesi. Tallennamme huoltopyyntösi sinun ja meidän 
välillämme solmitun voimassa olevan sopimuksen toteuttamiseksi 
yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti. 
 

1.3.3 Yksittäisten toimintojen käyttö, kun 

rekisteröitymistä/sisäänkirjautumista ei ole tehty 
 
Jäljempänä esitetään verkkosivustomme toiminnot, kussakin 
tapauksessa käsitellyt henkilötiedot ja tällaisen käsittelyn 
tarkoitukset ja oikeusperuste. 

 

1.3.3.1 Yhteydenotto reaaliaikaisen chat-palvelun kautta 
 
Tämän toiminnon käyttäminen ei edellytä 
etukäteisrekisteröitymistä tai Porsche ID -käyttäjätilin luomista. 
 
Tarjoamme tietyillä verkkosivustomme alueilla reaaliaikaisen 
chat-palvelun, jonka kautta meihin voi ottaa yhteyttä ja josta voi 
saada neuvoja. Chat-palvelussa voit viestiä konsulttimme kanssa 
tekstimuotoistenviestien avulla. Kun avaat reaaliaikaisen chat-
palvelun ja käytät sitä, selaimesi lähettää teknisistä syistä 
istunnon alussa automaattisesti seuraavat tiedot, jotka 
tallennetaan erilleen muista meille muissa olosuhteissa 
mahdollisesti toimittamistasi tiedoista: 
 

- käyttöpäivämäärä ja -aika 
- verkkosivustolla vierailun kesto 
- Internet-selaimen tyyppi ja versio 
- käytössä oleva käyttöjärjestelmä 
- lähetettyjen tietojen määrä 
- tapahtuman tyyppi 
- IP-osoite. 

 
Tämän tietojenkäsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-
asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta; oikeutettu etumme on 
suojata ja ylläpitää tuotteidemme ja palveluidemme toimivuutta ja 
turvallisuutta ja korjata niiden viat. Tässä yhteydessä 
käsittelemme tietoja myös analytiikkatarkoituksissa siten, ettei 
tietojen perusteella voida tunnistaa tiettyä henkilöä. 
 
Jos annat meille muita henkilötietojasi chat-palvelun kautta, annat 
ne vapaaehtoisesti. Mikäli henkilötietojasi tarvitaan ongelmasi 
ratkaisemiseksi, ilmoitamme siitä sinulle ja pyydämme sinua 
toimittamaan tiedot meille. Reaaliaikaisiin keskusteluihin 
syöttämäsi tekstit tallennetaan ulkoisen palveluntarjoajan 
palvelimelle meidän puolestamme. Tämän tietojenkäsittelyn 
oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 
kohdan b alakohta. 
 

2. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Kun tietojasi käsitellään, sinulla on tiettyjä oikeuksia. Erityisesti 
sinulla on oikeus vastustaa milloin tahansa evästeiden tai 
evästeiden kaltaisten tekniikoiden käyttöä. Lisätietoja tästä on 
Porsche Smart Mobilityn verkkosivustojen evästekäytännössä, 
joka on saatavilla osoitteessa https://connect-
store.porsche.com/fi/fi/t/privacy. 
 
Muiden käytettävissäsi olevien oikeuksien osalta tietoa on myös 
My Porsche- ja Porsche Connect -palveluiden / Porschen 
digitaalisten palvelujen infrastruktuurin yleisen 
tietosuojakäytännön kohdassa 13, joka on luettavissa 
osoitteessa https://connect-store.porsche.com/fi/fi/t/privacy. 
 

3. Tämän tietosuojakäytännön ja sen version muutokset 
 
Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän erityiseen 
tietosuojakäytäntöön. Tietosuojakäytännön uusin versio on aina 
saatavilla osoitteessa https://connect-
store.porsche.com/fi/fi/t/privacy- 
 
Versio: 1.11.2019 
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Porsche Smart Mobility 
 

Verkkosivustojen evästekäytäntö 

 

 

Laajuus 

 
Tätä verkkosivustojen evästekäytäntöä sovelletaan My 
Porsche- ja Porsche Connect -palveluiden / Porschen 
digitaalisten palvelujen infrastruktuurin yleisen 
tietosuojakäytännön ja erityisten tietosuojakäytäntöjen sekä, 
kun ne ovat sovellettavissa, kyseisten verkkosivuston 
muodossa tarjottavien palveluiden (jäljempänä 
”verkkosivusto”) erityisten tietosuojailmoitusten lisäksi, ja siinä 
kuvataan evästeiden ja evästeiden kaltaisten tekniikoiden 
(jäljempänä yhteisesti ”evästeet”) tietojen käsittelyn tyyppi, 
laajuus, tarkoitus ja oikeusperuste sekä mahdollisuudet 
vastustaa kyseistä tietojen käsittelyä. Lisäksi kaikkien muiden 
tietojen osalta sovelletaan My Porsche- ja Porsche Connect -
palveluiden / Porschen digitaalisten palveluiden 
infrastruktuurin yleistä tietosuojakäytäntöä ja erityisiä 
tietosuojakäytäntöjä sekä, kun ne ovat sovellettavissa, 
kyseisten verkkosivuston muodossa tarjottavien palveluiden 
erityisiä tietosuojailmoituksia. Päivätty 1.11.2019. 

 

Mitä evästeet ovat? 
 
Käytämme evästeitä tarjotaksemme sinulle laajan valikoiman 
toimintoja, tunnistaaksemme mieltymyksesi, tehdäksemme 
verkkosivustomme käytöstä mukavampaa ja voidaksemme 
optimoida tuotteitamme ja palvelujamme. Evästeet ovat 
yleensä pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan 
tietokoneellesi Internet-selaimen kautta. 

 

Evästeiden luokat 
 
Käytämme evästeitä eri tarkoituksiin ja eri tavoin. 
Erottelemme evästeet sen mukaan, onko niiden käyttö 
teknisesti välttämätöntä (tekninen välttämättömyys), kuinka 
kauan evästeet säilyvät ja niitä käytetään (käyttöaika) ja 
sijoittiko evästeen verkkosivustomme vai kolmas osapuoli ja 
minkä palveluntarjoajan sijoittama kyseinen eväste tai 
evästeen kaltainen tekniikka on (jäljempänä 
”evästepalveluntarjoaja”). 
 
Tekninen välttämättömyys 
 
Teknisesti välttämättömät evästeet: Käytämme tiettyjä 
evästeitä, koska vain niiden avulla voidaan varmistaa, että 
verkkosivustomme ja sen toiminnot toimivat oikein. Nämä 
evästeet asetetaan automaattisesti, kun käyt verkkosivustolla 
tai suoritat tietyn toiminnon, paitsi jos evästeiden käyttö on 
estetty selaimesi asetuksissa. 
 
Muut kuin teknisesti välttämättömät evästeet: Muita kuin 
teknisesti välttämättömiä evästeitä käytetään esimerkiksi 
verkkosivustomme käyttömukavuuden ja suorituskyvyn 
parantamiseksi tai määrittämiesi asetusten tallentamiseksi. 
Käytämme muita kuin teknisesti välttämättömiä evästeitä 
myös saadaksemme tietoa verkkosivustomme tiettyjen 
alueiden käyttötiheydestä, jotta voimme tehdä sivustoon 
tulevaisuudessa kohdennettuja, tarpeitasi vastaavia 
muutoksia. Emme aseta muita kuin teknisesti välttämättömiä 
evästeitä ennen kuin olet vahvistanut asianmukaista ruutua 
napsauttamalla, että hyväksyt evästeilmoituksen ja jatkat 
verkkosivustomme käyttöä. 
 
Säilytysaika 
 

Istuntoevästeet: Suurinta osaa evästeistä tarvitaan vain 
verkkosivustolla vierailun tai istunnon ajaksi, ja ne poistetaan 
tai ne muuttuvat kelvottomiksi heti, kun poistut 
verkkosivustoltamme tai sen hetkinen istuntosi päättyy 
(”istuntoevästeet”). Istuntoevästeitä käytetään esimerkiksi 
tiettyjen tietojen, kuten verkkosivustolle rekisteröitymisesi tai 
ostoskorisi sisällön, ylläpitämiseen istunnon aikana. 
 
Pysyvät evästeet: Evästeitä säilytetään pidempiä aikoja vain 
satunnaisesti esimerkiksi, jotta sinut voidaan tunnistaa ja 
tallentamiasi asetuksia käyttää, kun vierailet verkkosivustolla 
myöhemmin. Tämä mahdollistaa verkkosivustojemme 
nopeamman tai mukavamman käytön, kun sinun ei tarvitse 
valita tiettyjä asetuksia, kuten kieltä, uudelleen. Pysyvät 
evästeet poistetaan automaattisesti ennalta määritetyn ajan 
kuluttua siitä, kun vierailit verkkosivustolla tai 
verkkotunnuksessa, jossa evästettä käytettiin. 
 
Sujuvuusevästeet: Näitä evästeitä käytetään viestintään 
sisäisten Porsche-palvelimien välillä. Ne asetetaan käyttäjän 
vuorovaikutuksen alussa ja poistetaan sen päätyttyä. 
Sujuvuusevästeille annetaan vuorovaikutuksen aikana 
yksilöllinen tunnistenumero, mutta se ei sisällä asiakkaan tai 
käyttäjän tunnistamisen mahdollistavia tietoja. 
 
Evästepalveluntarjoajat 
 
Palveluntarjoajan evästeet: Kun vierailet verkkosivustollamme, 
evästeitä asettaa selaimeesi yleensä jokin toimijoista, joita 
käytämme verkkosivustollamme. 
 
Kolmannen osapuolen evästeet: Niin kutsuttuja ”kolmannen 
osapuolen evästeitä” taas asettavat ja käyttävät muut 
osapuolet tai verkkosivustot, kuten verkkoanalyysityökalujen 
tarjoajat. Lisätietoja verkkoanalytiikasta ja kävijämäärien 
mittaamisesta löytyy tämän evästekäytännön jäljempänä 
olevasta osasta. Kolmannet osapuolet voivat käyttää 
evästeitä myös mainosten näyttämiseen tai sosiaalisten 
verkostojen sivustojen sisällön integrointiin esimerkiksi 
yhteisöpalvelulaajennusten avulla. 

 

Evästeiden käyttö verkkoanalytiikassa ja kävijämäärien 

mittaamisessa 
 
Käytämme seuraavia palveluita verkkoanalytiikka- ja 
kävijämäärien mittaamistarkoituksissa: 
 
Verkkoanalytiikkapalveluiden tarjoaja Google Analytics, Google 
Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, 
Dublin, D04 E5W5, Irlanti (”Google”). Google Analytics käyttää 
kolmansien osapuolten evästeitä määrittääkseen 
verkkosivustomme tiettyjen alueiden ja asetusten 
käyttötiheyden. Evästeen antamat tiedot verkkosivustomme 
käytöstäsi (katkaistu IP-osoitteesi mukaan lukien) lähetetään ja 
tallennetaan Yhdysvalloissa sijaitsevalle Googlen palvelimelle. 
Google käyttää näitä tietoja puolestamme arvioidakseen 
verkkosivuston käyttöä, laatiakseen meille raportteja 
verkkosivuston toiminnasta ja tarjotakseen muita palveluita, 
jotka liittyvät verkkosivustojen ja Internetin käyttöön. 
 
Verkkoanalytiikkaan ja kävijämäärien mittaamiseen 
tarkoitettujen palvelujen, kuten Google Analyticsin, käytön 
oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) 6 
artiklan 1 kohdan f alakohta; oikeutettu etumme ovat edellä 
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esitetyt tavoitteemme, erityisesti verkkosivustomme 
analysointi, optimointi ja tehokas toiminta. 
 

Evästeiden poistaminen ja niiden käytön vastustaminen 
 
Evästeiden hyväksyminen verkkosivustoamme käytettäessä ei 
ole pakollista; jos et halua, että laitteellesi tallennetaan 
evästeitä, voit poistaa kyseisen asetuksen käytöstä selaimesi 
järjestelmäasetuksissa. Voit myös poistaa aiemmin tallennetut 
evästeet laitteeltasi milloin tahansa. Evästeiden hyväksymättä 
jättäminen voi kuitenkin johtaa toiminnallisiin rajoituksiin 
sivustollamme. 
 
Voit estää myös Google Analytics -evästeiden käytön selaimen 
lisäosan avulla, jos et halua hyväksyä verkkosivustoanalyysiä. 
Lisäosa on ladattavissa täältä: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
Tässä tapauksessa laitteeseesi tallennetaan kieltäytymistäsi 
koskevat tiedot, joiden avulla voidaan tunnistaa, että olet 
poistanut Google Analyticsin käytöstä. Huomaa, että nämä 
kieltäytymistä koskevat tiedot poistavat Google Analyticsin 

käytöstä vain siinä laitteessa ja selaimessa, jossa ne on 
määritetty. 
 
Saatat lisäksi joutua asentamaan lisäosan uudelleen, kun 
poistat evästeitä laitteeltasi. Vaihtoehtoisesti voit estää 
Google Analyticsin tekemän tietojen keruun esimerkiksi 
mobiililaitteissa napsauttamalla seuraavaa linkkiä: 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/. Tämä asettaa 
kieltäytymisevästeen, joka estää jatkossa tietojesi 
keräämisen. Kieltäytymiseväste on voimassa vain siinä 
selaimessa, jossa se määritettiin, ja se koskee vain 
verkkosivustoamme. Se tallennetaan laitteellesi. Jos poistat 
evästeet selaimestasi, sinun on asetettava kieltäytymiseväste 
uudelleen. 
 
Voit myös aktivoida laitteesi Älä jäljitä -toiminnon. Kun toiminto 
on käytössä, laite ilmoittaa käytössä olevalle palvelulle, että 
sinua ei saa jäljittää. 
 
Saatamme asettaa erityisesti seuraavia evästeitä 
verkkosivustomme käytön yhteydessä: 
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Luettelo evästeitä 

 
My Porsche ja Porsche Connect Store -kauppa / My Porsche ja Porsche Connect Store -kaupan verkkosivusto 
 

Evästeen nimi Tekninen 
välttämättömyys 

Säilytysaika Evästepalveluntarjoaja Tarkoitus ja tavoite Oikeusperuste 

CIAM.s Kyllä Sujuvuuseväste 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Tätä evästettä tarvitaan 
sen tarkistamisessa, 
tukeeko käyttäjän selain 
evästeitä. 

6 artiklan 1 
kohdan f 
alakohta 
(yleinen 
tietosuoja-
asetus) 

CIAM.m Kyllä Istuntoeväste 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Tätä evästettä tarvitaan 
käyttäjän todennukseen. 

6 artiklan 1 
kohdan f 
alakohta 
(yleinen 
tietosuoja-
asetus) 

CIAM.h Kyllä Istuntoeväste 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Tätä evästettä tarvitaan 
käyttäjäistunnon ja My 
Porsche -kirjautumisen 
tallentamiseen. 

6 artiklan 1 
kohdan f 
alakohta 
(yleinen 
tietosuoja-
asetus) 

CIAM.status Kyllä Istuntoeväste 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Tätä evästettä tarvitaan My 
Porsche -käyttäjäistunnon 
tilan seurantaan. 

6 artiklan 1 
kohdan f 
alakohta 
(yleinen 
tietosuoja-
asetus) 

pcc.cookieAcceptance Kyllä 
Pysyvä eväste 
(säilymisaika:  
1 vuosi) 

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

Tämä eväste tallentaa 
selaimeen käyttäjän 
päätöksen siitä, saako 
selaimeen asettaa 
evästeitä. 

6 artiklan 1 
kohdan f 
alakohta 
(yleinen 
tietosuoja-
asetus) 

nonce.* Kyllä Sujuvuuseväste 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Tämä eväste tallentaa 
tilapäisesti palvelimeen 
käyttäjän päätöksen siitä, 
saako hänen selaimeensa 
asettaa evästeitä. 

6 artiklan 1 
kohdan f 
alakohta 
(yleinen 
tietosuoja-
asetus) 

PF Kyllä Istuntoeväste 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Tätä evästettä tarvitaan 
käyttäjän sisäiseen 
todennukseen eri Porsche-
palvelimien välillä. 

6 artiklan 1 
kohdan f 
alakohta 
(yleinen 
tietosuoja-
asetus) 

CIAM.pcc Kyllä Istuntoeväste 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Tätä evästettä tarvitaan 
käyttäjäistunnon ja My 
Porsche -kirjautumisen 
tallentamiseen. 

6 artiklan 1 
kohdan f 
alakohta 
(yleinen 
tietosuoja-
asetus) 

f5_cspm Kyllä Istuntoeväste 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Tätä evästettä tarvitaan 
käyttäjän ohjaamiseen 
välityspalvelimelle 
kuormituksentasaimen 
kautta.  

6 artiklan 1 
kohdan f 
alakohta 
(yleinen 
tietosuoja-
asetus) 

_utma Ei 
Pysyvä eväste 
(säilymisaika: 
2 vuotta) 

Google 

Tämä eväste tallentaa 
käyttäjän vierailujen 
lukumäärän Google 
Analyticsia varten. 

6 artiklan 1 
kohdan f 
alakohta 
(yleinen 
tietosuoja-
asetus) 

_utmt Ei Istuntoeväste Google 
Tämä eväste tallentaa 
käyttäjän pyynnön tyypin 
Google Analyticsia varten. 

6 artiklan 1 
kohdan f 
alakohta 
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Pyyntöluokkia ovat 
tapahtumat, transaktiot ja 
kohteet. 

(yleinen 
tietosuoja-
asetus) 

_utmb Ei Istuntoeväste Google 
Tämä eväste tallentaa 
käyttäjäistunnon keston 
Google Analyticsia varten. 

6 artiklan 1 
kohdan f 
alakohta 
(yleinen 
tietosuoja-
asetus) 

_utmz Ei Istuntoeväste Google 

Tämä eväste tallentaa 
sivun, jolta käyttäjä saapuu 
My Porsche -sivustolle, 
Google Analyticsia varten. 

6 artiklan 1 
kohdan f 
alakohta 
(yleinen 
tietosuoja-
asetus) 

_utmv Ei Istuntoeväste Google 

Tämä eväste koostaa 
tallennetut tiedot Google 
Analyticsia varten, jotta 
Porsche AG voi näyttää 
nämä tiedot yksittäisinä, 
anonyymeina raportteina. 

6 artiklan 1 
kohdan f 
alakohta 
(yleinen 
tietosuoja-
asetus) 

NREUM Ei 

Istuntoeväste, 
joka 
poistetaan, kun 
selain 
suljetaan. 

New Relic Inc. 

Tämä eväste koskee vain 
selaimia, jotka eivät tue 
navigoinnin ajoituksen 
ohjelmointirajapintaa. Jos 
selain tukee navigoinnin 
ajoituksen 
ohjelmointirajapintaa, 
navigoinnin aloitusaika 
voidaan määrittää 
alkuperäisen rajapinnan 
avulla. 

6 artiklan 1 
kohdan f 
alakohta 
(yleinen 
tietosuoja-
asetus) 

NRAGENT Ei 

Istuntoeväste, 
joka 
poistetaan, kun 
selain 
suljetaan. 

New Relic Inc. 

Tätä evästettä käytetään 
New Relic -keruutyökalun 
loppukäyttäjätietojen ja 
liittyvässä 
verkkosovelluksessa 
toimivien agenttien 
välisessä tiedonsiirrossa. 
Tunnus tunnistaa ja täsmää 
sovelluskerroksen 
tapahtumajäljet selaimen 
vastaaviin jälkiin. 

6 artiklan 1 
kohdan f 
alakohta 
(yleinen 
tietosuoja-
asetus) 

JSESSIONID Ei 

Istuntoeväste, 
joka 
poistetaan, kun 
selain 
suljetaan. 

New Relic Inc. 

Tätä evästettä käytetään 
istuntotunnuksen 
tallentamiseen, jotta New 
Relic voi seurata 
sovellusistuntojen 
lukumäärää. Evästeen 
arvon tuottaa Jetty. 

6 artiklan 1 
kohdan f 
alakohta 
(yleinen 
tietosuoja-
asetus) 

pcc-pers Kyllä Istuntoeväste 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Tätä evästettä käytetään 
istuntotunnuksen 
tallentamiseen, jotta 
Porsche Connect Store -
kauppa voi käsitellä 
istunnon. Evästeen arvon 
tuottaa kuormituksentasain. 

6 artiklan 1 
kohdan f 
alakohta 
(yleinen 
tietosuoja-
asetus) 

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

Tätä evästettä käytetään 
istuntotunnuksen 
tallentamiseen, jotta 
Porsche Connect Store -
kauppa voi käsitellä 
istunnon. Evästeen arvon 
tuottaa sovellus. 

6 artiklan 1 
kohdan f 
alakohta 
(yleinen 
tietosuoja-
asetus) 

 


