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Porsche Smart Mobility GmbH 

 

Γενική Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου 

 

Υπηρεσίες My Porsche και Porsche Connect / Porsche Digital Service Infrastructure 

 

 
Εμείς, η Porsche Smart Mobility GmbH (εφεξής «εμείς» ή 

«PSM GmbH»), εκτιμούμε ιδιαίτερα τη χρήση από εσάς των 

υπηρεσιών My Porsche, Porsche Connect και άλλων 

ψηφιακών προσφορών μας (εφεξής ξεχωριστά ή συλλήβδην 

«Υπηρεσίες» και συλλήβδην «Porsche Digital Service 

Infrastructure») και για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία 

και τα προϊόντα μας. Το ιδιωτικό σας απόρρητο είναι 

σημαντικό για μας. Αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα 

το θέμα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα σας και του χειρισμού τους με εχεμύθεια. Η 

επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων 

πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός του πεδίου εφαρμογής 

των νομικών διατάξεων για την προστασία των δεδομένων 

και του ιδιωτικού απορρήτου, ειδικά του Γενικού Κανονισμού 

για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (εφεξής «ΓΚΠΔ»). Η 

παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου σάς παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και των δικαιωμάτων σας ως 

υποκείμενο των δεδομένων στο πλαίσιο της χρήσης των 

Υπηρεσιών μας. Για πληροφορίες σχετικά με τις μεμονωμένες 

Υπηρεσίες, ανατρέξτε στην Ειδική Πολιτική Ιδιωτικού 

Απορρήτου και κατά περίπτωση, στις περαιτέρω ειδικές 

ειδοποιήσεις ιδιωτικού απορρήτου που αφορούν τη σχετική 

Υπηρεσία. 

 
Όπου συνδέουμε αυτήν την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου με 

εξωτερικούς ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι όροι 

και οι προϋποθέσεις που ακολουθούν ισχύουν μόνο στο 

βαθμό που οι επεξεργασίες δεδομένων εντός του πεδίου 

εφαρμογής των εν λόγω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης 

πράγματι εμπίπτουν εντός της σφαίρας ευθύνης μας και δεν 

παρέχονται πληροφορίες πιο συγκεκριμένες - και που 

επομένως θα υπερίσχυε - όσον αφορά στην προστασία 

δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου εντός του πεδίου 

εφαρμογής των εν λόγω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. 

 

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και υπεύθυνος 

προστασίας δεδομένων· στοιχεία επικοινωνίας 

 
Εκτός εάν δηλώνεται ρητά και διαφορετικά στη Γενική 

Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, σε μία Ειδική Πολιτική 

Ιδιωτικού Απορρήτου που βασίζεται σε αυτήν ή, κατά 

περίπτωση, στις περαιτέρω ειδικές ειδοποιήσεις ιδιωτικού 

απορρήτου που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη Υπηρεσία, ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, κατά την έννοια των 

νόμων περί προστασίας δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου 

είναι: 

 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Γερμανία 

Email: smartmobility@de.porsche.com 
 

Εάν έχετε ερωτήσεις ή υποδείξεις σχετικά με την προστασία 

δεδομένων ή το ιδιωτικό απόρρητο, μη διστάσετε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας. 

 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας 

δεδομένων μας στην παρακάτω διεύθυνση: 

 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Data Protection Officer 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Γερμανία 

Επικοινωνία: 

dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com 

 

 

2. Αντικείμενο της προστασίας δεδομένων 

 
Το αντικείμενο της προστασίας των δεδομένων είναι η 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό 

σημαίνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με ένα 

προσδιορισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (γνωστό 

ως «υποκείμενο των δεδομένων»). Περιλαμβάνει 

πληροφορίες όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, 

διεύθυνση email ή αριθμό τηλεφώνου, όπως και 

πληροφορίες που προκύπτουν αναγκαστικά κατά τη χρήση 

της Porsche Digital Service Infrastructure. 

 

3. Χαρακτήρας, πεδίο εφαρμογής, σκοποί και νομικές 

βάσεις της επεξεργασίας δεδομένων στην περίπτωση της 

Porsche Digital Service Infrastructure 

 
Αυτή η Γενική Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου σάς παρέχει μια 

επισκόπηση του χαρακτήρα, του πεδίου εφαρμογής, των 

σκοπών και των νομικών βάσεων της επεξεργασίας των 

δεδομένων εντός του πεδίου της εγγραφής, της δημιουργίας 

και χρήσης του λογαριασμού χρήστη Porsche ID, όπως και 

της κράτησης και χρήσης των Υπηρεσιών μας στη βάση του 

λογαριασμού χρήστη σας Porsche ID. Στο κείμενο που 

ακολουθεί θα βρείτε επίσης πληροφορίες σχετικά με την 

προστασία δεδομένων και το ιδιωτικό απόρρητο, όπως για 

τους αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την 

επεξεργασία δεδομένων σε τρίτες χώρες και τα δικαιώματά 

σας ως υποκείμενο των δεδομένων, που ισχύει γενικά στο 

πλαίσιο της χρήσης της Porsche Digital Service Infrastructure. 

Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχέση με τη 

χρήση μεμονωμένων Υπηρεσιών, τις σχετικές νομικές βάσεις 

και τα ειδικά δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 

σχετικά με τη σχετική Υπηρεσία, ανατρέξτε επίσης στη 

σχετική Ειδική Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου και κατά 

περίπτωση, στις περαιτέρω συγκεκριμένες ειδοποιήσεις 

ιδιωτικού απορρήτου που αφορούν στη σχετική Υπηρεσία. 
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4. Λογαριασμός χρήστη Porsche ID 

 
Για να χρησιμοποιήσετε πλήρως την Porsche Digital Service 

Infrastructure και τις Υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτήν, 

στο σύνολό τους, είναι απαραίτητο να εγγραφείτε και να 

δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη Porsche ID στο My 

Porsche. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής 

και τη δημιουργία του λογαριασμού χρήστη Porsche ID θα 

λάβετε επίσης το Porsche ID σας (όνομα χρήστη για το 

λογαριασμό χρήστη Porsche ID). Κατά την εγγραφή και τη 

δημιουργία και χρήση του λογαριασμού χρήστη Porsche ID, 

τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υποβάλλονται σε 

επεξεργασία και μπορούν να διαβιβαστούν σε τρίτους όπως 

απεικονίζονται παρακάτω για την εκπλήρωση των 

συμβατικών μας υποχρεώσεων σε αυτό το πλαίσιο. Εκτός αν 

αναφέρεται διαφορετικά, διεξάγουμε όλες τις εργασίες 

επεξεργασίας που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα με 

σκοπό να εκτελέσουμε τη σύμβαση που υφίσταται ανάμεσα 

σε εσάς και εμάς βάσει του Άρθρου 6 (1) (β) του ΓΚΠΔ. 

 

4.1 Η διαδικασία εγγραφής και η δημιουργία του 

λογαριασμού σας χρήστη Porsche ID 

 
Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους δύο τρόπους για να 

εγγραφείτε και να δημιουργήσετε το λογαριασμό χρήστη 

Porsche ID: 

 

 

4.1.1 Πρόσκληση μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 

 
Εάν θέλετε, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός σας θα 

εισάγει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχετε 

γνωστοποιήσει μέσω της πρόσβασης του αντιπροσώπου στα 

συστήματά μας. Θα λάβετε τότε έναν σύνδεσμο μέσω email, 

για παράδειγμα, που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να 

επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας και τη δημιουργία του 

λογαριασμού χρήστη Porsche ID. Παρακαλούμε σημειώστε 

ότι οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι είναι ανεξάρτητες 

εταιρείες και δεν έχουμε καμία επίδραση επί αυτών. Ένας 

δεύτερος παράγοντας θα χρησιμοποιηθεί για πρόσθετη 

επαλήθευση, για παράδειγμα ένας κωδικός που 

αποστέλλεται μέσω μηνύματος κειμένου και που εισάγετε 

στη συνέχεια ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής και 

δημιουργίας του λογαριασμού χρήστη Porsche ID. 

 

4.1.2 Αυτο-εγγραφή 

 
Εάν δεν έχετε εγγραφεί και δημιουργήσει το λογαριασμό 

χρήστη Porsche ID μέσω ενός εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου, μπορείτε να εγγραφείτε και να 

δημιουργήσετε ο ίδιος τον λογαριασμό χρήστη σας Porsche 

ID και να καταχωρίσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

σας ξεχωριστά. Σε επιλεγμένες χώρες, μπορείτε επίσης να 

προσθέσετε ένα όχημα και να χρησιμοποιήσετε επιπλέον 

ψηφιακές Υπηρεσίες που απαιτούν ιδιοκτησία ενός οχήματος. 

Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει επίσης να φορτώσετε ένα 

αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητας και απόδειξης 

ιδιοκτησίας και - εάν δεν είστε ιδιοκτήτης του οχήματος - μία 

εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη του οχήματος μετά την 

καταχώριση του αριθμού αναγνώρισης του οχήματός σας. 
Αυτά τα έγγραφα θα εξεταστούν βάσει των κριτηρίων 

επαλήθευσής μας. Ως απόδειξη επιτυχούς επαλήθευσης θα 

αποθηκεύσουμε επίσης τα ονόματα, τις ημερομηνίες 

γέννησης, τους τόπους γέννησης, τις διευθύνσεις και 

ημερομηνίες ισχύος των εγγράφων που αναγράφονται στα 

αντίστοιχα έγγραφα ταυτότητας και τους αριθμούς 

αναγνώρισης των οχημάτων (VIN), τα ονόματα των κατόχων 

και τις διευθύνσεις που αναγράφονται στα έγγραφα 

ιδιοκτησίας. Αφού ολοκληρωθεί η επαλήθευση, τα αντίγραφα 

των εγγράφων θα διαγραφούν. Αν προσθέσετε ένα όχημα και 

σας ανατεθεί ένα συγκεκριμένο όχημα στο λογαριασμό 

χρήστη Porsche ID, τότε θα υπάρχει ένας «σύνδεσμος 

οχήματος» (στο εξής «σύνδεσμος οχήματος»). Μετά από 

επιτυχή ανασκόπηση, θα λάβετε έναν σύνδεσμο μέσω email, 

για παράδειγμα, που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να 

επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας και τη δημιουργία του 

λογαριασμού χρήστη Porsche ID. Ένας δεύτερος παράγοντας 

θα χρησιμοποιηθεί για πρόσθετη επαλήθευση, για 

παράδειγμα ένας κωδικός που αποστέλλεται μέσω 

μηνύματος κειμένου και που εισάγετε στη συνέχεια ως μέρος 

της διαδικασίας εγγραφής και δημιουργίας του λογαριασμού 

χρήστη Porsche ID. 

 
Η αυτό-εγγραφή απαιτεί να φορτώσετε φωτογραφίες από τη 

συσκευή σας. Αυτό σημαίνει ότι θα σας ζητηθεί να μάς 

δώσετε άδεια να προσπελάσουμε τη φωτογραφική μηχανή ή 

τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών της συσκευής σας. Η χορήγηση 

αυτής της άδειας είναι προαιρετική. Ωστόσο, αν θέλετε να 

χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτο-εγγραφής, απαιτείται η 

χορήγηση της σχετικής άδειας, επειδή δεν θα μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε την αυτο-εγγραφή διαφορετικά. Η άδεια 

αυτή παραμένει ενεργή μέχρι να κάνετε επαναφορά (reset) 

στη συσκευή σας ή/και στο πρόγραμμα περιήγησης στο 

διαδίκτυο απενεργοποιώντας τη σχετική ρύθμιση. 

 

(α) Απαιτούμενες πληροφορίες κατά την εγγραφή και τη 

δημιουργία του λογαριασμού χρήστη Porsche ID 

 
Κατά την εγγραφή και τη δημιουργία του λογαριασμού 

χρήστη Porsche ID απαιτείται (στην περίπτωση αυτο-

εγγραφής) να εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας, έναν 

κωδικό πρόσβασης, το όνομά σας και οποιαδήποτε κατάληξη, 

πληροφορίες επικοινωνίας και διεύθυνσης, αριθμό κινητού 

τηλεφώνου, διεύθυνση email και τη γλώσσα στην οποία 

θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας ή (σε περίπτωση εγγραφής 

και δημιουργίας του λογαριασμού χρήστη Porsche ID μέσω 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου), για να επιβεβαιώσουμε 

αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά τη 

διαδικασία της εγγραφής και δημιουργίας του λογαριασμού 

χρήστη Porsche ID . Αυτά τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα απαιτούνται για να ρυθμίσετε και να 

διαχειριστείτε το λογαριασμό χρήστη Porsche ID για εσάς, 

ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήρες φάσμα των 

Υπηρεσιών που προσφέρουμε στο πλαίσιο της Porsche 

Digital Service Infrastructure. Σε επιλεγμένες χώρες, μπορείτε 

επίσης να χρησιμοποιήσετε τις προσφορές μας ως 

υποψήφιος πελάτης. Στην περίπτωση αυτή, το μόνο που 

πρέπει να δώσετε είναι το όνομα, τη διεύθυνση email σας και 

έναν κωδικό πρόσβασης. Χρειαζόμαστε αυτές τις 

πληροφορίες και κατά περίπτωση, περισσότερα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, για να μπορούμε επίσης να 

απαντήσουμε σε αιτήματα, ερωτήσεις και σε κριτική. 

Επιπλέον, αποθηκεύουμε επίσης την ώρα της πιο πρόσφατης 

σύνδεσής σας. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής και 

δημιουργίας του λογαριασμού χρήστη Porsche ID 

πραγματοποιούμε έναν έλεγχο αξιοπιστίας για τα ονόματα 

και τις διευθύνσεις σας. 

 

(β) Προαιρετικές πληροφορίες κατά την εγγραφή και τη 

δημιουργία του λογαριασμού χρήστη Porsche ID 

 
Κατά την εγγραφή και δημιουργία του λογαριασμού χρήστη 

Porsche ID σας, θα έχετε επίσης την επιλογή να εισάγετε 

εθελούσια και άλλες πληροφορίες, όπως πρόσθετες 

πληροφορίες ονόματος (π.χ., ακαδημαϊκοί τίτλοι), στοιχεία 

επικοινωνίας εργασίας, ημερομηνία γέννησης, άλλους 

αριθμούς τηλεφώνων, στοιχεία πιστωτικής κάρτας (τα οποία 

αποθηκεύονται αποκλειστικά στον φορέα υπηρεσιών 

πληρωμής), καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος 

σας και ένα προσωπικό όνομα του οχήματος. Επιπλέον, 

μπορείτε επίσης να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τα 

ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας και τα επιθυμητά 
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κανάλια επικοινωνίας σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι 

αυτές οι πληροφορίες δεν απαιτούνται για την εγγραφή και 

τη δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη Porsche ID και 

επαφίεται αποκλειστικά σε σας να αποφασίσετε εάν 

επιθυμείτε να μας κοινοποιήσετε αυτά τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα. 

 

4.2 Porsche Digital Service Infrastructure (Υποδομή 

Ψηφιακών Υπηρεσιών της Porsche): Επεξεργασία 

δεδομένων μετά την εγγραφή και δημιουργία του 

λογαριασμού σας χρήστη Porsche ID 

 
Αν έχετε καταχωρίσει και δημιουργήσει το λογαριασμό 

χρήστη Porsche ID, θα μοιραστούμε θεμελιώδεις 

πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό χρήστη Porsche ID 

σας και τα οχήματά σας με τους αντιπροσώπους της Porsche 

που παρέχουν υπηρεσίες, ώστε να σάς παρέχουμε υπηρεσίες 

μέσω της αντιπροσωπείας μας, όπως απαιτείται . Αυτό 

γίνεται για να εκτελέσουμε τη σύμβαση μαζί σας βάσει του 

Άρθρου 6 (1) (β) του ΓΚΠΔ. Για αυτό το σκοπό, θα 

μεταφέρουμε όχι μόνο τον αναγνωριστικό αριθμό του 

αυτοκινήτου σας (VIN), αλλά και το όνομα χρήστη σας 

(Porsche ID), τη διαθεσιμότητα τεχνικών υπηρεσιών ή/και 

υπηρεσιών σχετικών με πωλήσεις και προσφορές για τον 

λογαριασμό χρήστη Porsche ID ή το όχημά σας και σχετικές 

εκδηλώσεις, εντός του πεδίου δημιουργίας, τροποποίησης ή 

διαγραφής του λογαριασμού χρήστη Porsche ID, συνδέσμους 

προς οχήματα, επιλογή αντιπροσωπειών ή ενεργοποίηση ή 

απενεργοποίηση των Υπηρεσιών. 

 
Εάν έχετε επιλέξει έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και 

παραχωρήσατε τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα στο 

λογαριασμό χρήστη Porsche ID, ιδίως πληροφορίες 

επικοινωνίας, εξυπηρέτηση πελατών, πληροφορίες 

συμβάσεων και συντήρησης και πληροφορίες σχετικά με τα 

ενδιαφέροντα, τα οχήματα και τις Υπηρεσίες που 

χρησιμοποιείτε, θα γνωστοποιηθούν επίσης στον 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και θα συγχρονιστούν με 

οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σάς 

αφορούν και που μπορεί να έχουν αποθηκευτεί από τον 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον 

αυτή τη γνωστοποίηση δεδομένων στο μέλλον, μπορείτε να 

προσαρμόσετε ανάλογα τις ρυθμίσεις χρήστη για το 

λογαριασμό χρήστη Porsche ID. Τα προαναφερόμενα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα μοιράζονται πλέον 

με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο από τότε και στο εξής. 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα σε αυτό το πλαίσιο, είναι η 

συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ. 

 

4.3 Διαγραφή του λογαριασμού σας χρήστη Porsche ID 

 
Αν διαγράψετε τον λογαριασμό χρήστη σας Porsche ID, τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα 

στο λογαριασμό χρήστη σας Porsche ID θα διαγραφούν 

επίσης κατά τη λήξη της συμβατικής σχέσης, αλλά όχι πριν 

από το τέλος της διάρκειας των υφιστάμενων αδειών χρήσης 

σας για την Υπηρεσία. Στο βαθμό που τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να αποθηκεύονται για 

νομικούς σκοπούς, τα δεδομένα αυτά θα αποκλειστούν (αυτό 

ονομάζεται «περιορισμός επεξεργασίας»). Τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα για 

περαιτέρω χρήση, ιδίως για τη χρήση των Υπηρεσιών. Οι 

Υπηρεσίες μπορεί να μη λειτουργούν πλήρως ή καθόλου ως 

αποτέλεσμα αυτού. Δεν θα μπορείτε πλέον να 

χρησιμοποιείτε πλήρως την Porsche Digital Service 

Infrastructure: Εάν περαιτέρω υπεύθυνοι επεξεργασίας 

δεδομένων εντός του ομίλου εταιρειών της Porsche και του 

οργανισμού πωλήσεών του επεξεργάζονται δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα με δική τους ευθύνη, η επεξεργασία 

αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα 

επηρεαστεί από αυτό. Στο βαθμό που τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα έχουν διαβιβαστεί σε έναν 

αντιπρόσωπο της επιλογής σας με βάση τη συγκατάθεσή σας 

σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ, θα ειδοποιήσουμε 

τον αντιπρόσωπο για τη διαγραφή του λογαριασμού χρήστη 

σας Porsche ID. 

 

5. Κεντρικές Υπηρεσίες 

 

5.1 Κράτηση και ενεργοποίηση των Υπηρεσιών, χειρισμός 

πληροφοριών πληρωμής 

 
Μπορείτε να κάνετε κράτηση για μεμονωμένες ή πολλαπλές 

υπηρεσίες My Porsche ή υπηρεσίες Porsche Connect και να 

ενεργοποιήσετε τις άδειες των Υπηρεσιών. Κατά την επιλογή 

του σχετικού πακέτου Υπηρεσιών ή μιας Υπηρεσίας, μπορείτε 

επίσης να δείτε τις σχετικές πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται στα στοιχεία της προσφοράς σχετικά με την 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός 

του πεδίου εφαρμογής των εν λόγω Υπηρεσιών. Για να 

εκτελέσουμε και να εκπληρώσουμε μία κράτηση και τη 

συμβατική σχέση που σχετίζεται με αυτήν, επεξεργαζόμαστε 

όχι μόνο τις σχετικές πληροφορίες κράτησης, αλλά και τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που έχουν συλλεχθεί 

κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας του 

λογαριασμού χρήστη σας Porsche ID. Μπορείτε να αλλάξετε 

τη διεύθυνση χρέωσης πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της 

κράτησης. Σε αυτή την περίπτωση, θα χρησιμοποιήσουμε 

αυτές τις πληροφορίες διεύθυνσης που έχετε παράσχει για 

σκοπούς χρέωσης και διευθέτησης του λογαριασμού. 

 
Συνάπτουμε σύμβαση με έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 

για να χειριστούμε τις πληρωμές για πληρωμένες Υπηρεσίες 

στο πλαίσιο των υπηρεσιών My Porsche, Porsche Connect 

και Porsche Drive. Για αυτό το σκοπό, επεξεργαζόμαστε τα 

στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας καθώς και τα σχετικά 

στοιχεία πληρωμής και τη διεύθυνση IP σας. Για παράδειγμα, 

κατά τη διαδικασία της κράτησης των πληρωμένων 

Υπηρεσιών διαβιβάζουμε το τιμολογημένο ποσό, τη 

διεύθυνση IP και ένα μοναδικό κλειδί συναλλαγής, που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανομή της πληρωμής 

σας, για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης της πληρωμής. Η 

διαχείριση των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας και ο 

χειρισμός της πληρωμής, διεξάγονται μέσω συστημάτων του 

παρόχου υπηρεσιών πληρωμών εκ μέρους της PSM GmbH. 

Όταν εισάγετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, αυτό 

γίνεται απευθείας μέσω ενός πεδίου εισαγωγής του παρόχου 

υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος κρυπτογραφεί αυτές τις 

πληροφορίες ανεξάρτητα και τις χρησιμοποιεί στη συσκευή 

σας. Οι κρυπτογραφημένες πληροφορίες μεταφέρονται στη 

συνέχεια από εμάς στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, όπου 

αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται για την πληρωμή σας. 

Η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία είναι η εκτέλεση 

της σύμβασης, σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ. 

 
Αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαχείρισης εισπρακτέων 

λογαριασμών (συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων 

συμμόρφωσης, στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο) και 

για τη διενέργεια ελέγχων πιστοληπτικής ικανότητας, ο 

πάροχος υπηρεσιών πληρωμών χρησιμοποίησε τις 

πληροφορίες του πελάτη και τα στοιχεία επικοινωνίας του 

(όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμό πελάτη στο 

Porsche Connect, εάν ισχύει, όνομα εταιρείας και 

συνδεδεμένες εταιρείες) και τον αναγνωριστικό αριθμό του 

οχήματος (VIN) που εμφανίζεται στην απόδειξη ιδιοκτησίας 

για λογαριασμό μας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των 

προαναφερθέντων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι, 

σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (γ) του ΓΚΠΔ, η τήρηση μιας 

νομικής υποχρέωσής μας ή σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (στ) 
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του ΓΚΠΔ, το νόμιμο συμφέρον μας να συμμορφωνόμαστε με 

τις νομικές απαιτήσεις. 

 
Μετά την ολοκλήρωση της κράτησης, μπορείτε να 

ενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Αυτό θα αποθηκεύσει την 

εξουσιοδότησή σας για τη χρήση του συστήματος και θα 

προκαλέσει την ανανέωση της λίστας των διαθέσιμων 

Υπηρεσιών ανάλογα. 

 
Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες Υπηρεσίες (όπως 

προσφορές σταθμών φόρτισης), μια εξατομικευμένη κάρτα 

που περιέχει τσιπ RFID (Porsche ID Card, Porsche Charging 

Card) αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου σε πολλές χώρες στις 

οποίες προσφέρονται οι Υπηρεσίες όταν αγοράζεται ένα 

προϊόν. Ένας αναγνωριστικός αριθμός αποθηκεύεται σε 

αυτήν την κάρτα. Ο αριθμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για τη σύνδεση της κάρτας με το λογαριασμό χρήστη σας 

Porsche ID. Δεν υπάρχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

εκτός από τον αριθμό αναγνώρισης και ιδιαίτερα το όνομα ή 

η διεύθυνσή σας δεν αποθηκεύονται ψηφιακά στην ίδια την 

κάρτα. Εάν χάσετε την κάρτα, μπορείτε να την αποκλείσετε 

στο λογαριασμό χρήστη σας Porsche ID. 

 
Αφού παραδοθεί η κάρτα Porsche ID Card μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί άμεσα σε συναλλαγές στην υποστηριζόμενη 

υποδομή (όπως σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης). 

 
Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, διεξάγουμε όλες τις 

εργασίες επεξεργασίας που περιγράφονται σε αυτή την 

ενότητα με σκοπό να εκτελέσουμε τη σύμβαση που 

υφίσταται ανάμεσα σε εσάς και εμάς βάσει του Άρθρου 6 (1) 

(β) του ΓΚΠΔ. 

 

5.2 Χρήση των Υπηρεσιών My Porsche και Porsche 

Connect 

 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες My Porsche και 

Porsche Connect, οι οποίες έχουν κρατηθεί, ανάλογα με την 

Υπηρεσία, στο όχημά σας (στο βαθμό που διατίθεται για το 

όχημά σας) μέσω κινητής τηλεφωνικής σύνδεσης ή μέσω 

άλλων συσκευών στην εφαρμογή My Porsche ή Porsche 

Connect, κατά περίπτωση και επίσης από σημεία πολλαπλής 

ή καθολικής πρόσβασης. Για αυτό το σκοπό, το όχημά σας ή 

η σχετική τελική συσκευή θα συνδεθεί με την Porsche Digital 

Service Infrastructure. 
 
Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες που κρατήθηκαν μέσω 

του My Porsche ή του Porsche Connect Store στο όχημά σας 

ή σε άλλες συσκευές, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που σάς αφορούν για να 

επιτρέψουμε τη χρήση των Υπηρεσιών για σκοπούς 

υποστήριξης και για περαιτέρω συγκεκριμένους σκοπούς. 

Εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά, επεξεργαζόμαστε τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο στο βαθμό που 
είναι αναγκαίο για να καταστεί δυνατή η χρήση της 

αντίστοιχης Υπηρεσίας My Porsche ή Porsche Connect. 

 
Κατά τη χρήση των επιμέρους Υπηρεσιών My Porsche ή 

Porsche Connect, μπορεί να υποβάλλονται σε επεξεργασία οι 

παρακάτω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

για παράδειγμα ανάλογα με το πώς λειτουργεί η 

συγκεκριμένη Υπηρεσία: 

 
a) αναγνωριστικός αριθμός, όπως ο αριθμός 

αναγνώρισης οχήματος (VIN), το αναγνωριστικό 

σας Porsche ID και τα αναγνωριστικά συσκευής 

και συστήματος για τις συσκευές σας και τις 

κινητές μονάδες ραδιοεπικοινωνίας, που 

απαιτούνται για την προσωπική αναγνώρισή σας, 

την αναγνώριση της συσκευής σας ή του οχήματός 

σας, ώστε να δημιουργήσετε τις συνδέσεις, να 

χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες ή να προσπελάσετε 

το περιεχόμενο· 

b) πληροφορίες εξουσιοδότησης, 

συμπεριλαμβανομένου του ότι το όχημα ή η 

σχετική συσκευή έχει ενεργοποιηθεί για τη σχετική 

Υπηρεσία Porsche Connect, που μπορεί να 

συνδεθεί με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

που εισαγάγατε κατά τη διαδικασία της εγγραφής 

και δημιουργίας του λογαριασμού χρήστη σας 

Porsche ID· 
c) πληροφορίες σύνδεσης που χρειάζεστε εάν θέλετε 

να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες άλλων παρόχων 

που απαιτούν σύνδεση στο όχημά σας ή σε άλλες 

τελικές συσκευές· 

d) στοιχεία επικοινωνίας, που είναι απαραίτητα για 

να δημιουργείται μια σύνδεση μεταξύ του 

αυτοκινήτου σας ή/και των άλλων τελικών 

συσκευών σας με τους διακομιστές μας ή 

διακομιστές τρίτων παρόχων περιεχομένου για τις 

Υπηρεσίες Porsche Connect· 

e) πληροφορίες τοποθεσίας και κίνησης, όπως 

δεδομένα GPS ή ταχύτητας, που απαιτούνται για 

τη χρήση περιεχομένου βάσει τοποθεσίας· 

f) φωνητικά δεδομένα που επιτρέπουν φωνητικό 

έλεγχο και φωνητικές καταχωρήσεις σε ορισμένες 

Υπηρεσίες Porsche Connect. Τα φωνητικά 

δεδομένα μεταδίδονται σε εμάς από το όχημα ή τη 

συσκευή σας ως μια μαγνητοφώνηση, ώστε να 

μπορούν να μετατραπούν σε κείμενο. Το κείμενο 

που δημιουργείται κατόπιν από έναν πάροχο 

υπηρεσιών, μεταδίδεται πίσω στο όχημα και 

κατόπιν διαγράφεται η μαγνητοφώνηση στις δικές 

μας εγκαταστάσεις· 

g) στοιχεία επικοινωνίας, που χρησιμοποιούνται σε 

υπηρεσίες επικοινωνίας όπως η αποστολή email ή 

μηνυμάτων κειμένου· 

h) δεδομένα χρέωσης, όπως μεμονωμένα αρχεία 

συνδέσεων σχετικά με τις διαδικασίες χρέωσης. 

Μπορούμε να συνδυάσουμε αυτές τις 

πληροφορίες με τη διεύθυνση και τα στοιχεία 

πληρωμής σας για μεμονωμένους σκοπούς 

χρέωσης· 

i) περαιτέρω περιεχόμενο που πρέπει να μοιραστεί 

με εμάς ή με παρόχους υπηρεσιών, ώστε να είναι 

δυνατή η παροχή Υπηρεσιών σε σας. 

 
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός 

του πεδίου εφαρμογής της σχετικής Υπηρεσίας, ανατρέξτε 

στις σχετικές περιγραφές των Υπηρεσιών στο https://connect-
store.porsche.com/gr/en/. 

 
Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά εδώ, σε μια από τις 

Ειδικές Πολιτικές Ιδιωτικού Απορρήτου ή όπου ισχύει, στις 

περαιτέρω ειδικές ειδοποιήσεις περί ιδιωτικού απορρήτου 

που αφορούν τη σχετική Υπηρεσία, επεξεργαζόμαστε τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε κάθε περίπτωση 

βάσει του Άρθρου 6 (1) (β) του ΓΚΠΔ, ώστε να σας παρέχουμε 

τις Υπηρεσίες στο πλαίσιο αυτό και να εκτελέσουμε τη 

σύμβαση που σχετίζεται με αυτές. 

 

5.3 Χρήση των υπηρεσιών ενός τρίτου παρόχου υπηρεσιών 

 
Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες τρίτων παρόχων με τους 

οποίους έχετε δική σας συμβατική σχέση, το περιεχόμενο 

αυτών των υπηρεσιών μπορεί να εμφανίζεται στο όχημά σας 

ή στη συσκευή σας και μπορεί να ανταλλάσσεται 

πληροφορίες μεταξύ του οχήματος ή της συσκευής και του εν 

λόγω παρόχου υπηρεσιών. 
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Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στην επεξεργασία των δεδομένων 

από αυτούς τους τρίτους παρόχους ή στην τοποθεσία της 

επεξεργασίας των δεδομένων. Συνεπώς, ανατρέξτε στις 

ξεχωριστές ανακοινώσεις ιδιωτικού απορρήτου του τρίτου 

παρόχου για πληροφορίες σχετικά με το χαρακτήρα, το πεδίο 

εφαρμογής και το σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με τη σχετική υπηρεσία. 

 
Διαβιβάζουμε τα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα στον αντίστοιχο τρίτο πάροχο βάσει του Άρθρου 6 

(1) (β) του ΓΚΠΔ για να εκτελέσουμε τη σύμβαση που 

υφίσταται μεταξύ εσάς και εμάς. 

 

6. Προστασία των νόμιμων συμφερόντων 

 
Στο βαθμό που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα σας για να διαφυλάξουμε τα νόμιμα συμφέροντά 

μας, αυτό συμβαίνει εκτός από τις λειτουργίες επεξεργασίας 

δεδομένων και τους σκοπούς που περιγράφονται στην 

παρούσα Γενική Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, τις Ειδικές 

Πολιτικές Ιδιωτικού Απορρήτου ή, ενδεχομένως, τις 

περαιτέρω ειδικές ειδοποιήσεις ιδιωτικού απορρήτου που 

αφορούν τη σχετική Υπηρεσία εντός του πεδίου εφαρμογής 

της συγκεκριμένης Υπηρεσίας, ειδικά έναντι του υπόβαθρου 

των ακόλουθων συμφερόντων: 

 
1. περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών και 

προσφορών εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και 

άλλων μέτρων για τη διαχείριση των 

επιχειρηματικών συναλλαγών και διεργασιών· 

2. βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, εξάλειψη 

σφαλμάτων και διαταραχών, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης δεδομένων 

οχημάτων και ανατροφοδότησης των πελατών· 

3. επεξεργασία δεδομένων σε μια κεντρική 

μελλοντική πλατφόρμα πελατών και εξυπηρέτησης 

πελατών, όπως και συστήματα ανάντη και κατάντη 

(upstream & downstream) για λόγους πίστης 

πελατών και πωλήσεων, για την παροχή ατομικής 

εξυπηρέτησης στους πελάτες και τους υποψήφιους 

πελάτες· 

4. χειρισμός περιπτώσεων εγγύησης και 

εξυπηρέτησης, διεκπεραίωση αιτημάτων και 

άλλων αιτήσεων που υποβάλλονται από 

υποψήφιους πελάτες και πελάτες εκτός 

συμβάσεων· 

5. ανάλυση της ζήτησης και της κατάτμησης των 

πελατών, π.χ. υπολογισμός και αξιολόγηση 

σχέσεων, προτιμήσεων και προοπτικής πελατών· 

6. διαχείριση κινδύνων και συντονισμός εκστρατειών 

ανάκλησης· 

7. ελέγχους πιστοληπτικής φερεγγυότητας μέσω 

ανταλλαγής δεδομένων με γραφεία ελέγχου 

πιστοληπτικής φερεγγυότητας (π.χ. SCHUFA)· 

8. διασφάλιση της συμμόρφωσης με την νομοθεσία, 

πρόληψη και προστασία από νομικές παραβιάσεις 

(ειδικά εγκληματικές πράξεις), κατάθεση και 

υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων· 

9. διασφάλιση της διαθεσιμότητας, της λειτουργίας 

και ασφάλειας των τεχνικών συστημάτων και 

διαχείρισης των τεχνικών δεδομένων. 

 
Η σχετική επεξεργασία δεδομένων εκτελείται βάσει του 

Άρθρου 6 (1) (στ) του ΓΚΠΔ ως προς το θέμα αυτό. 

  

7. Συγκατάθεση 

 
Εάν μας παραχωρήσετε τη συγκατάθεσή σας για ορισμένες 

διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων, αυτή η συγκατάθεση 

συνδέεται πάντα με συγκεκριμένο σκοπό· οι σκοποί 

προκύπτουν σε κάθε περίπτωση από το περιεχόμενο της 

συγκεκριμένης δήλωσης συγκατάθεσης. Σε αυτή την 

περίπτωση, η επεξεργασία δεδομένων εκτελείται βάσει του 

Άρθρου 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ. Αν δεν παρέχετε συγκατάθεση, 

δεν θα μπορούμε σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημά 

σας που καλύπτεται από τη συγκατάθεση. Μπορείτε να 

ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, αφού την έχετε παράσχει, 

σε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη 

νομιμότητα της επεξεργασίας που εκτελέστηκε βάσει της 

συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της. 

 
Στη βάση οποιασδήποτε συγκατάθεσης που μπορεί να έχει 

παρασχεθεί από εσάς, οι εταιρείες που αναφέρονται στη 

δήλωση συγκατάθεσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 

δεδομένα για συγκεκριμένους σκοπούς, π.χ. για την παροχή 

ατομικής εξυπηρέτησης στους πελάτες και τους υποψήφιους 

πελάτες και μπορεί να επικοινωνήσουν μαζί σας μέσω των 

επιθυμητών καναλιών επικοινωνίας . 

 
Εάν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να παρέχουμε 

ατομική εξυπηρέτηση στους πελάτες και τους υποψήφιους 

πελάτες σε αυτό το πλαίσιο, αυτό γίνεται για να σας 

προσφέρουμε μια συναρπαστική εμπειρία μάρκας και 

εξυπηρέτησης πελάτη με την Porsche και να κάνουμε τις 

επικοινωνίες και τις αλληλεπιδράσεις μας μαζί σας όσο το 

δυνατόν πιο προσωπικές και σχετικές. Το ποια από τα 

δεδομένα σας χρησιμοποιούνται ειδικά για την παροχή 

ατομικής εξυπηρέτησης στους πελάτες και τους υποψήφιους 

πελάτες, εξαρτάται κυρίως από τα δεδομένα που έχουν 

συλλεχθεί με βάση ερωτήσεις, παραγγελίες και συμβουλές 

(π.χ. κατά την αγορά προϊόντων της Porsche) και ποια 

δεδομένα (π.χ. προσωπικά σας ενδιαφέροντα) έχετε 

παράσχει στα σχετικά σημεία επικοινωνίας/επαφής (π.χ. 

μέσω αυτού του ιστότοπου ή στο Porsche Zentrum). 

 
Στις περιπτώσεις αυτές, το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής 

και ο σκοπός της συγκατάθεσης που έχετε παράσχει 

προκύπτουν από τη διατύπωση της δήλωσης συγκατάθεσης 

στο σημείο επικοινωνίας/επαφής. 

 

8. Παραλήπτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 
Εσωτερικοί παραλήπτες: Εντός της PSM GmbH η πρόσβαση 

περιορίζεται στα άτομα που την χρειάζονται για τους 

συγκεκριμένους ειδικούς σκοπούς που αναφέρθηκαν. 

 
Εξωτερικοί παραλήπτες: Δεν γνωστοποιούμε τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα σας σε εξωτερικούς παραλήπτες 

εκτός της PSM GmbH, εκτός εάν είναι απαραίτητο για την 

παροχή και τη διεκπεραίωση της σχετικής Υπηρεσίας, εφόσον 

υπάρχει άλλη νόμιμη εξουσιοδότηση ή όταν έχουμε τη 

συγκατάθεσή σας να το πράξουμε. 

 
Οι εξωτερικοί παραλήπτες ενδέχεται να είναι οι εξής: 

 
α) Εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων: 

 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ή οι συνεργάτες ή εξωτερικού 

πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους διαθέτουμε σύμβαση 

παροχής υπηρεσιών, για παράδειγμα στους τομείς της 

τεχνικής υποδομής και της εξυπηρέτησης/συντήρησης των 

προσφορών της PSM GmbH ή της παροχής περιεχομένου. 

Επιλέγουμε προσεκτικά αυτούς τους εκτελούντες την 

επεξεργασία και τους υποβάλλουμε σε τακτικούς ελέγχους 

για να διασφαλίσουμε ότι προστατεύεται το ιδιωτικό 

απόρρητό σας. Οι πάροχοι υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός 

από τους σκοπούς που καθορίζονται από εμάς και σύμφωνα 

με τις οδηγίες μας. 

 
β) Δημόσιοι φορείς: 
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Κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανισμοί, όπως φορολογικές 

αρχές, εισαγγελικές αρχές ή δικαστήρια, στα οποία 

διαβιβάζουμε (ή/και υποχρεούμαστε να διαβιβάσουμε) 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για υποχρεωτικούς 

νομικούς λόγους ή για την προστασία νόμιμων συμφερόντων. 

Στις περιπτώσεις αυτές, η διαβίβαση πραγματοποιείται βάσει 

του στοιχείου (γ) ή/και (στ) του Άρθρου 6 (1) του ΓΚΠΔ. 

 
γ) Ιδιωτικοί φορείς 

 
Αντιπρόσωποι της Porsche και οι επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών, συνεργάτες, πάροχοι υπηρεσιών ή τα πρόσωπα 

στα οποία διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

βάσει συγκατάθεσης, για να συνάψουν μία σύμβαση με εσάς 

ή να διαφυλάξουν έννομα συμφέροντα, όπως τα κέντρα της 

Porsche και τα κέντρα συντήρησης της Porsche, οι τράπεζες 

χρηματοδότησης, οι πάροχοι περαιτέρω υπηρεσιών ή οι 

πάροχοι υπηρεσιών μεταφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές, η 

διαβίβαση πραγματοποιείται βάσει του(ων) στοιχείου(ων) (α), 

(β) ή/και (στ) του Άρθρου 6 (1) του ΓΚΠΔ. 

 

9. Επεξεργασία δεδομένων σε τρίτες χώρες 

 
Εάν τα δεδομένα διαβιβάζονται σε φορείς των οποίων η 

καταστατική έδρα ή ο τόπος επεξεργασίας δεδομένων δεν 

βρίσκεται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο 

κράτος που έχει υπογράψει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο, διασφαλίζουμε, πριν διαβιβάσουμε τα 

δεδομένα, ότι εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που 

επιτρέπονται από το νόμο, υπάρχει είτε επαρκές επίπεδο 

προστασίας των δεδομένων από πλευράς του παραλήπτη 

(π.χ. με απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

κατάλληλες διασφαλίσεις, όπως η αυτο-πιστοποίηση από τον 

παραλήπτη υπό την Ασπίδα Προστασίας Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ 

ή συμφωνία σχετικά με «τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες 

της ΕΕ» με τον παραλήπτη) ή ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή 

σας για τη διαβίβαση των δεδομένων. 

 
Μπορείτε να λάβετε μια επισκόπηση των παραληπτών σε 

τρίτες χώρες και ένα αντίγραφο των συγκεκριμένων 

διατάξεων που έχουν συμφωνηθεί για να διασφαλιστεί ένα 

επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων από εμάς. Για 

να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες που 

περιέχονται στην ενότητα 1 της παρούσας Γενικής Πολιτικής 

Ιδιωτικού Απορρήτου. 

 

10. Συλλογή δεδομένων από τρίτους 

 
Δεν επεξεργαζόμαστε μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

που λαμβάνουμε απευθείας από εσάς. Λαμβάνουμε επίσης 

ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τρίτους, στο 

μέτρο που έχουμε μια νομική βάση για αυτό. 

 
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων από 

τρίτους, ανατρέξτε στην Ειδική Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου 

και κατά περίπτωση, στις περαιτέρω ειδικές ειδοποιήσεις 

ιδιωτικού απορρήτου που αφορούν τη σχετική Υπηρεσία. 

 

11. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση 

προφίλ 

 
Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων σύμφωνα με το Άρθρο 22 του ΓΚΠΔ για την 

προετοιμασία, την εδραίωση ή/και τη διεξαγωγή 

επιχειρηματικών σχέσεων. Στο βαθμό που εκτελείται 

κατάρτιση προφίλ, αυτό λαμβάνει χώρα μόνο για τους 

σκοπούς που αναφέρονται εντός του πεδίου της Γενικής 

Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου, των Ειδικών Πολιτικών 

Ιδιωτικού Απορρήτου και κατά περίπτωση, των περαιτέρω 

ειδικών ειδοποιήσεων ιδιωτικού απορρήτου που αφορούν τη 

σχετική Υπηρεσία στη βάση των νομικών βάσεων που 

αναφέρονται. 

 

12. Διάρκεια της αποθήκευσης, διαγραφή 

 
Εκτός από τις περιπτώσεις όπου παρέχονται πληροφορίες 

σχετικά με τη συγκεκριμένη διάρκεια αποθήκευσης ή/και 

διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 

περιγραφή των συγκεκριμένων Υπηρεσιών, ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

 
Αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για 

όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των 

σκοπών που επιδιώκονται ή - στην περίπτωση συγκατάθεσης 

- εκτός εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση 

αντίρρησης κατά της επεξεργασίας, διαγράφουμε τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός εάν η 

συνεχιζόμενη επεξεργασία τους επιτρέπεται σύμφωνα με τις 

σχετικές νομικές διατάξεις. Επίσης, διαγράφουμε τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εάν είμαστε 

υποχρεωμένοι να το πράξουμε για άλλους νομικούς λόγους. 

 
Εφαρμόζοντας αυτές τις γενικές αρχές, διαγράφουμε γενικά 

τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας χωρίς καθυστέρηση 

  
- μετά την παύση ισχύος της νομικής μας βάσης, 

υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλη 

ισχύουσα νομική βάση (π.χ. περίοδοι 

αποθήκευσης που επιβάλλονται βάσει εμπορικού 

και φορολογικού νόμου). Εάν ισχύει το τελευταίο, 

διαγράφουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

σας μετά την παύση της εφαρμογής της άλλης 

νομικής βάσης. 

- εάν δεν είναι πλέον αναγκαίο για τους σκοπούς 

της προετοιμασίας και της εκτέλεσης μιας 

σύμβασης ή της επιδίωξης νόμιμων συμφερόντων 

και δεν υπάρχει άλλη ισχύουσα νομική βάση (π.χ. 

περίοδοι αποθήκευσης που επιβάλλονται από το 

εμπορικό και φορολογικό δίκαιο). Εάν ισχύει το 

τελευταίο, διαγράφουμε τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα σας μετά την παύση της εφαρμογής της 

άλλης νομικής βάσης. 

- εάν ο σκοπός για τον οποίο τα συλλέξαμε παύσει 

να ισχύει και δεν υπάρχει άλλη ισχύουσα νομική 

βάση (π.χ. περίοδοι αποθήκευσης που 

επιβάλλονται βάσει εμπορικού και φορολογικού 

νόμου). Εάν ισχύει το τελευταίο, διαγράφουμε τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μετά την 

παύση της εφαρμογής της άλλης νομικής βάσης. 

 

13. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 

 
Ως υποκείμενο των δεδομένων που επηρεάζεται από την 

επεξεργασία των δεδομένων, έχετε πολλά δικαιώματα στη 

διάθεσή σας. Ειδικότερα: 

 

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε 

πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που αφορούν εσάς και που αποθηκεύονται από 

εμάς. 

 

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε 

να διορθώσουμε λανθασμένα δεδομένα και - εφόσον 

πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις - να διαγράψουμε τα 

δεδομένα σας. 

 

Περιορισμός επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε - με την 

προϋπόθεση ότι τηρούνται οι νομικές προϋποθέσεις - να 

περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας. 
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Μεταφερσιμότητα των δεδομένων: Εάν μάς έχετε παράσχει 

δεδομένα βάσει σύμβασης ή συγκατάθεσης, μπορείτε, εάν 

πληρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις, 

να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει σε 

δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά 

αναγνώσιμη μορφή ή να τα μεταφέρουμε σε άλλον υπεύθυνο 

επεξεργασίας. 

 

Αντίρρηση κατά της επεξεργασίας δεδομένων σε 

περίπτωση «νόμιμου συμφέροντος» ως νομική βάση: Έχετε 

το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις, για λόγους που 

αφορούν την ιδιαίτερη κατάστασή σας, σε οποιαδήποτε 

στιγμή, κατά της επεξεργασίας δεδομένων από εμάς, στο 

βαθμό που αυτή η επεξεργασία έχει ως νομική βάση 

«νόμιμο συμφέρον». Αν ασκείτε το δικαίωμά σας να 

προβείτε σε αντίρρηση, θα διακόψουμε την επεξεργασία 

των δεδομένων σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε - 

σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές - επιτακτικούς 

νόμιμους λόγους συνέχισης της επεξεργασίας, που 

υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας. 

 

Ανάκληση της συγκατάθεσης: Στο βαθμό που μας έχετε 

παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των 

δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε σε 

οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ στο μέλλον. Αυτό δεν 

επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα σας, πριν από την ανάκληση της 

συγκατάθεσής σας. 

 

Δικαίωμα να υποβάλετε μια καταγγελία στην εποπτική σας 

αρχή: Μπορείτε επίσης να καταθέσετε μια καταγγελία στην 

αρμόδια εποπτική αρχή, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των 

δεδομένων σας παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους. Για αυτό 

το σκοπό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εποπτική αρχή 

προστασίας δεδομένων που είναι αρμόδια για τον τόπο 

κατοικίας σας ή τη χώρα σας ή την εποπτική αρχή 

προστασίας δεδομένων που είναι αρμόδια για μας. 

 

Επικοινωνία μαζί μας: Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε 

μαζί μας, χωρίς χρέωση, εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες 

σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα σας, των δικαιωμάτων σας ως υποκείμενο των 

δεδομένων ή/και οποιαδήποτε συγκατάθεση που 

ενδεχομένως έχετε χορηγήσει. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε 

από τα δικαιώματά σας, όπως περιγράφεται παραπάνω, 

επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο 

dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com ή 

ταχυδρομικά, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση που 

αναφέρεται στην ενότητα 1 παραπάνω. Όταν επικοινωνήσετε 

μαζί μας, βεβαιωθείτε ότι μπορούμε να σας προσδιορίσουμε 

με σαφήνεια. 

 

14. Ασφάλεια δεδομένων 

 
Χρησιμοποιούμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνολογίες για να 

διασφαλίσουμε ένα επίπεδο ασφαλείας κατάλληλο για τον 

κίνδυνο, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. 

 

15. Προσφορές τρίτων 

 
Υπηρεσίες άλλων παρόχων που συνδέονται με εμάς μέσω 

των Υπηρεσιών μας έχουν σχεδιαστεί και σχεδιάζονται και 

παρέχονται από τρίτους. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στο 

σχεδιασμό, το περιεχόμενο και τη λειτουργία αυτών των 

υπηρεσιών. Αποστασιοποιούμαστε ρητά από οποιοδήποτε 

και όλο το περιεχόμενο σε όλες τις συνδεδεμένες υπηρεσίες. 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτές οι υπηρεσίες, όπως οι 

ιστότοποι τρίτων, μπορεί να αποθηκεύσουν τα δικά τους 

cookies στη συσκευή σας ή/και να συλλέξουν δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτό. 

Από αυτή την άποψη, παρακαλούμε να λάβετε πληροφορίες 

απευθείας από τους παρόχους που συνδέονται με τις εν 

λόγω υπηρεσίες όπως είναι αναγκαίο. 

 

16. Έκδοση 

 
Ισχύει η πιο πρόσφατη έκδοση αυτής της Πολιτικής Ιδιωτικού 

Απορρήτου. 

 
Τελευταία ενημέρωση: 1 Νοεμβρίου 2019 
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Ειδική Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου 

 

My Porsche και Porsche Connect Store / Ιστότοπος My Porsche και Porsche Connect Store 

 
 

Στο My Porsche ή Porsche Connect store στον ιστότοπο My 

Porsche και Porsche Connect Store (στο εξής αναφερόμενος 

και ως «ιστότοπος»), μπορείτε να κάνετε κράτηση των 

υπηρεσιών My Porsche, των υπηρεσιών Porsche Connect, 

των υπηρεσιών Porsche Drive και της υπηρεσίας Function on 

Demand (FoD) και να ενεργοποιήστε τις σχετικές άδειες. Αυτό 

απαιτεί να εγγραφείτε στο My Porsche και να έχετε 

λογαριασμό χρήστη Porsche ID. Ανάλογα με την υπηρεσία, 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να διαχειριστείτε τις 

παραπάνω υπηρεσίες μέσω του ιστότοπού μας, των 

διάφορων εφαρμογών της Porsche και εάν διατίθενται για το 

όχημά σας, στο αυτοκίνητό σας μέσω ασύρματης σύνδεσης 

δικτύου. 

 

1. Ειδικές σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού 

μας 

 

1.1 Παροχή του ιστότοπού μας 

 
Τμήματα του ιστότοπού μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

χωρίς εγγραφή. Ακόμη και αν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο 

χωρίς να εγγραφείτε, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

σας μπορεί να υποβληθούν σε επεξεργασία. 

 

1.1.1 Αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων 

 
Όταν προσπελάσετε τον ιστότοπό μας μέσω της συσκευής 

σας, τα παρακάτω δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία 

από εμάς: 

 
- Ημερομηνία και ώρα της πρόσβασης, 

- Διάρκεια της επίσκεψης, 

- Τύπος της συσκευής, 

- Λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, 

- Λειτουργίες που χρησιμοποιούνται, 

- Ποσότητα δεδομένων που αποστέλλονται, 

- Είδος του συμβάντος. 

- Διεύθυνση IP, 

- Διεύθυνση παραπέμποντος URL, 

- Όνομα τομέα. 

 
Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα βάσει του άρθρου 6 (1) 

(στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 

(«ΓΚΠΔ») για την παροχή του ιστότοπου, για τη διασφάλιση 

της τεχνικής λειτουργίας του και για τον εντοπισμό και την 

αποκατάσταση βλαβών. Με αυτό τον τρόπο, στόχος μας είναι 

να επιτρέψουμε τη χρήση του ιστότοπού μας και να 

διασφαλίσουμε μόνιμα την τεχνική του λειτουργία. Όταν 

προσπελάσετε τον ιστότοπό μας, τα δεδομένα αυτά 

επεξεργάζονται αυτόματα. Χωρίς την παροχή αυτών των 

δεδομένων δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό 

μας. Δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να 

προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας. 

 

1.1.2 Επεξεργασία δεδομένων για τη βελτίωση των 

διαδικτυακών προϊόντων και υπηρεσιών μας 

 
Τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, όπως αναφέρονται 

στην ενότητα 1.1.1, υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία για 

να βελτιώσουμε την απόδοση των υπηρεσιών μας, να 

διασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητά τους και να 

βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία των χρηστών, καθώς και να 

αξιολογήσουμε τη χρήση του ιστότοπου από εσάς και να 

παρέχουμε άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του 

ιστότοπου. 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σύμφωνα με το άρθρο 6 

(1) (στ) του ΓΚΠΔ, με βάση το νόμιμο συμφέρον μας για την 

απόδοση και διαθεσιμότητα των προϊόντων μας και για την 

ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών των επισκεπτών 

του ιστότοπού μας. Δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις 

πληροφορίες για να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας. 

Ως μέρος της επεξεργασίας που περιγράφεται εδώ, 

αποθηκεύουμε επίσης cookie. Για περισσότερες λεπτομέρειες 

σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στην παράγραφο 1.1.3. 

 

1.1.3 Cookie 
 
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, μπορεί να 

αποθηκευτούν τα λεγόμενα «cookie» ή τεχνολογίες 

«παρόμοιες με cookie» - συνήθως μικρά αρχεία - στη συσκευή 

σας, ώστε να σας προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα 

λειτουργιών, να κάνουμε πιο βολική τη χρήση του ιστότοπου 

και να βελτιστοποιήσουμε προϊόντα και υπηρεσίες. Εάν δεν 

θέλετε να χρησιμοποιηθούν cookie ή/και τεχνολογίες 

παρόμοιες με cookie, μπορείτε να αποτρέψετε την 

αποθήκευση στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τις σχετικές 

ρυθμίσεις στη συσκευή σας ή/και το πρόγραμμα περιήγησης 

ή να χρησιμοποιήσετε άλλες μεθόδους ένστασης. Σημειώστε 

ότι αυτό μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα των 

προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Για λεπτομέρειες σχετικά 

με το χαρακτήρα, το πεδίο εφαρμογής, τους σκοπούς, τη 

νομική βάση όπως και τις δυνατότητες αντίρρησης όσον 

αφορά στην επεξεργασία δεδομένων των cookie και 

τεχνολογιών παρόμοιων με cookie, ανατρέξτε στην πολιτική 

μας Porsche Smart Mobility Cookie για Iστότοπους, στο 

https://connect-store.porsche.com/gr/en/t/privacy. 

 

1.2 Άδειες πρόσβασης συσκευής 

 
Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες, μπορεί να 

χρειαστεί να εκχωρήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία σας. 

 
Η χορήγηση αδειών είναι προαιρετική. Ωστόσο, εάν θέλετε 

να χρησιμοποιήσετε τις εν λόγω λειτουργίες, είναι 

απαραίτητη η χορήγηση των σχετικών αδειών, διαφορετικά 

δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες. 

Οι άδειες θα παραμείνουν ενεργοποιημένες, εκτός εάν 

επαναρυθμιστούν (reset) μέσω απενεργοποίησης της σχετικής 

ρύθμισης στη συσκευή σας ή/και του προγράμματος 

περιήγησης. 

 

1.3 Ειδικές υπηρεσίες και λειτουργίες 

 
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, μπορείτε να παρέχετε 

εθελοντικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή να 

εγγραφείτε για υπηρεσίες ή λειτουργίες. Όταν εγγραφείτε και 

χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και λειτουργίες που περιγράφονται 

παρακάτω, οι προσωπικές πληροφορίες θα υποβληθούν σε 

επεξεργασία από εμάς όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Απαιτείται εκ των προτέρων εγγραφή και δημιουργία 

λογαριασμού χρήστη Porsche ID για τη χρήση των υπηρεσιών 
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και των λειτουργιών του ιστότοπού μας που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1.3.2. Η χρήση των υπηρεσιών και των 

λειτουργιών που ορίζονται στην παράγραφο 1.3.3 δεν 

απαιτεί εκ των προτέρων εγγραφή. 

 

1.3.1 Διαδικασία εγγραφής και δημιουργία λογαριασμού 

χρήστη Porsche ID 

 
Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής και τη 

δημιουργία του λογαριασμού χρήστη Porsche ID, ανατρέξτε 

στην παράγραφο 4.1 της Γενικής Πολιτικής Ιδιωτικού 

Απορρήτου των Υπηρεσιών My Porsche και Porsche Connect 

/ Porsche Digital Service Infrastructure. 
 

1.3.2 Χρήση των επιμέρους λειτουργιών με 

εγγραφή/σύνδεση 

 
Οι λειτουργίες που αποτελούν μέρος των προϊόντων και 

υπηρεσιών μας στον ιστότοπό μας, όπως και τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται  σε επεξεργασία 

σε κάθε περίπτωση, μαζί με τους υποκείμενους σκοπούς και 

τη νομική βάση, παρατίθενται παρακάτω. 

1.3.2.1 Κράτηση και ενεργοποίηση υπηρεσιών, χειρισμός 

πληροφοριών πληρωμής 

 
Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες κρατήσεων μέσω του 

ιστότοπού μας και τον σχετικό χειρισμό των πληροφοριών 

πληρωμής, διατίθενται στην ενότητα 5.1 της Γενικής 

Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου των Υπηρεσιών My Porsche 

και Porsche Connect / Porsche Digital Service Infrastructure. 

 
Όπου απαιτείται, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά 

με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 

τις υπηρεσίες που μπορούν να κρατηθούν στις πρόσθετες 

ειδικές ειδοποιήσεις ιδιωτικού απορρήτου για τη σχετική 

υπηρεσία. 

 

1.3.2.2 Χρήση των υπηρεσιών My Porsche και Porsche 

Connect 

 
Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών My 

Porsche και Porsche Connect μέσω του ιστότοπού μας 

διατίθενται στην ενότητα 5.2 της Γενικής Πολιτικής Ιδιωτικού 

Απορρήτου των Υπηρεσιών My Porsche και Porsche Connect 

/ Porsche Digital Service Infrastructure. 
 

1.3.2.3 Παροχή πληροφοριών υπηρεσιών και εγγύησης 

 
Απαιτούνται εκ των προτέρων εγγραφή και δημιουργία 

λογαριασμού χρήστη Porsche ID για τη χρήση αυτής της 

λειτουργίας. 

 
Για να μπορείτε να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με το 

όχημά σας, τις τρέχουσες εγγυήσεις και τις ανακλήσεις στην 

ενότητα My Porsche του ιστότοπού μας, επεξεργαζόμαστε 

δεδομένα εξοπλισμού και οχήματος, όπως τον αριθμό 

αναγνώρισης του οχήματος, τις τρέχουσες εγγυήσεις, το έτος 

του μοντέλου και την εικόνα του μοντέλου που εμφανίζονται 

στο πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος (Vehicle 

Registration Certificate). 
 
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα σας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 6 

(1) (β) του ΓΚΠΔ, η εκτέλεση της υφιστάμενης σύμβασης 

μεταξύ εσάς και εμάς. 

 

1.3.2.4 Αίτηση ραντεβού συντήρησης 

 

Απαιτούνται εκ των προτέρων εγγραφή και δημιουργία 

λογαριασμού χρήστη Porsche ID για τη χρήση αυτής της 

λειτουργίας. 

 
Για να ζητήσετε ραντεβού συντήρησης με αντιπροσώπους και 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών της Porsche μέσω της ενότητας 

My Porsche του ιστότοπού μας, μπορούμε να προσφέρουμε, 

κατόπιν αιτήματός σας, δεδομένα πελατών και οχημάτων στις 

σχετικές εταιρείες που έχετε επιλέξει. Εάν μας δώσετε τη 

συγκατάθεσή σας ως μέρος μιας αίτησης συντήρησης, θα 

διαβιβάσουμε το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό 

τηλεφώνου, τη διεύθυνση email, το Porsche ID, τον 

αναγνωριστικό αριθμό του οχήματος (VIN) όπως εμφανίζεται 

στο πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος, το μοντέλο του 

οχήματος, τα ραντεβού συντήρησης που επιλέξατε, την 

υπηρεσία που επιλέξατε και το πρόσθετό σας μήνυμα 

σχετικά με το αίτημά σας, όπως και τις μεθόδους 

επικοινωνίας που ζητήσατε σχετικά με τον αντιπρόσωπο ή 

την εταιρεία παροχής υπηρεσιών που επιλέξατε για το 

σχετικό αίτημα. 

 
Η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας 

πραγματοποιείται μία φορά σε σχέση με το σχετικό αίτημα 

παροχής συντήρησης. Η νομική βάση της διαβίβασης είναι το 

άρθρο 6 (1) (α) του ΓΚΠΔ, δηλαδή η συγκατάθεσή σας. 

Αποθηκεύουμε το αίτημα συντήρησής σας για την εκτέλεση 

της υφιστάμενης σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς σύμφωνα 

με το άρθρο 6 (1) (β) του ΓΚΠΔ. 

 

1.3.3 Χρήση των επιμέρους λειτουργιών με 

εγγραφή/σύνδεση 

 
Οι λειτουργίες στον ιστότοπό μας, όπως και τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται  σε επεξεργασία 

σε κάθε περίπτωση, μαζί με τους υποκείμενους σκοπούς και 

τη νομική βάση, παρατίθενται παρακάτω. 

 

1.3.3.1 Επικοινωνία μέσω ζωντανής συνομιλίας (live chat) 

 
Δεν απαιτούνται εκ των προτέρων εγγραφή και δημιουργία 

λογαριασμού χρήστη Porsche ID για τη χρήση αυτής της 

λειτουργίας. 

 
Σε ορισμένες ενότητες του ιστότοπού μας, προσφέρουμε 

ζωντανή συνομιλία ως μέθοδο επικοινωνίας και συμβουλών. 

Χρησιμοποιώντας ζωντανή συνομιλία μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με έναν από τους συμβούλους μας μέσω 

μηνυμάτων κειμένου. Όταν ανοίγετε και χρησιμοποιείτε 

ζωντανή συνομιλία, για τεχνικούς λόγους, το πρόγραμμα 

περιήγησής σας μεταδίδει αυτόματα τα ακόλουθα δεδομένα 

στην αρχή, τα οποία αποθηκεύονται από εμάς ξεχωριστά από 

άλλα δεδομένα που μπορεί να μας παρέχετε σε άλλες 

περιστάσεις: 

 
- Ημερομηνία και ώρα της πρόσβασης, 

- Διάρκεια της επίσκεψης στον ιστότοπό μας, 

- Τύπος του προγράμματος περιήγησης και έκδοσή 

του, 

- Λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, 

- Ποσότητα δεδομένων που αποστέλλονται, 

- Είδος του συμβάντος, 

- Διεύθυνση IP, 

 
Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας δεδομένων είναι το 

άρθρο 6 (1) (στ) του ΓΚΠΔ, το νόμιμο συμφέρον μας είναι η 
διαφύλαξη και διατήρηση της λειτουργίας και της ασφάλειας 

των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και η αποκατάσταση 

σφαλμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, τα δεδομένα υποβάλλονται 
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επίσης σε επεξεργασία από εμάς - χωρίς να προσδιορίσουμε 

ένα συγκεκριμένο άτομο - για αναλυτικούς σκοπούς. 

 
Εάν μάς γνωστοποιήσετε περισσότερα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα μέσω ζωντανής συνομιλίας, αυτό γίνεται σε 

εθελοντική βάση. Όπου απαιτούνται δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα για την επίλυση του προβλήματός σας, θα σας 

ενημερώσουμε για αυτό και θα σας τα ζητήσουμε. Τα κείμενα 

που εισάγετε στην οθόνη εισαγωγής κατά τη διάρκεια 

ζωντανών συνομιλιών, αποθηκεύονται για λογαριασμό μας 

στο διακομιστή ενός εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών. Η 

νομική βάση αυτής της επεξεργασίας δεδομένων είναι το 

άρθρο 6 (1) (στ) του ΓΚΠΔ. 

 

2. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων 

 
Ως άτομο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων, 

διαθέτετε δικαιώματα. Συγκεκριμένα, μπορείτε να προβάλετε 

ένσταση οποτεδήποτε έναντι της χρήσης cookie ή 

τεχνολογιών παρόμοιων με cookie. Για λεπτομέρειες σχετικά 

με αυτό, ανατρέξτε στην πολιτική μας Porsche Smart Mobility 

Cookie για Iστότοπους, διαθέσιμη στη διεύθυνση 
https://connect-store.porsche.com/gr/en/t/privacy. 

 
Όσον αφορά σε πρόσθετα δικαιώματα διαθέσιμα για σας, 

σάς παραπέμπουμε επίσης στις σχετικές λεπτομέρειες που 

περιέχονται στην ενότητα 13 της Γενικής Πολιτικής Ιδιωτικού 

Απορρήτου για τις υπηρεσίες My Porsche και Porsche Connect 
/ Porsche Digital Service Infrastructure, που μπορείτε να δείτε 
στο https://connect-store.porsche.com/gr/en/t/privacy. 

 

3. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική και έκδοση 

 
Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές σε αυτή τη 

ειδική Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. Η τρέχουσα έκδοση της 
Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου διατίθεται πάντα στο 
https://connect-store.porsche.com/gr/en/t/privacy. 

 
Έκδοση: 11/01/2019 
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Porsche Smart Mobility 
 

Πολιτική Cookie για Ιστότοπους 

 

 

Πεδίο εφαρμογής 

 
Η παρούσα Πολιτική Cookie για Ιστότοπους ισχύει επιπλέον της 

Γενικής Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου των Υπηρεσιών My 

Porsche και Porsche Connect Services / Porsche Digital Service 

Infrastructure και των Ειδικών Πολιτικών Ιδιωτικού Απορρήτου και 

κατά περίπτωση, των περαιτέρω συγκεκριμένων ειδοποιήσεων 

σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο των αντίστοιχων υπηρεσιών με 

τη μορφή ιστότοπων (στο εξής οι υπηρεσίες αυτές αναφέρονται 

ως «ιστότοπος») και περιγράφει τον τύπο, το πεδίο εφαρμογής, το 

σκοπό και τη νομική βάση, καθώς και τις ευκαιρίες υποβολής 

αντιρρήσεων όσον αφορά στην επεξεργασία δεδομένων των 

cookies και των τεχνολογιών όμοιων με cookie (στο εξής 

συλλήβδην «cookies»). Επιπλέον, η Γενική Πολιτική Ιδιωτικού 

Απορρήτου των Υπηρεσιών My Porsche και Porsche Connect 

Services / Porsche Digital Service Infrastructure και οι ειδικές 

Πολιτικές Ιδιωτικού Απορρήτου και κατά περίπτωση οι περαιτέρω 

ειδικές ειδοποιήσεις ιδιωτικού απορρήτου των αντίστοιχων 

υπηρεσιών με τη μορφή ιστότοπων, ισχύουν σχετικά με όλες τις 

άλλες πληροφορίες. Ημερομηνία 01/11/2019. 

 

Τι είναι τα cookie; 

 
Χρησιμοποιούμε cookie για να σας προσφέρουμε ένα ευρύ 

φάσμα λειτουργιών, να αναγνωρίζουμε τις προτιμήσεις σας, να 

κάνουμε τη χρήση του ιστότοπού μας πιο βολική και να 

μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

μας. Αυτά είναι συνήθως μικρά αρχεία κειμένου που 

αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας με τη βοήθεια του 

προγράμματος περιήγησης. 

 

Κατηγορίες των Cookie 

 
Χρησιμοποιούμε cookie για διαφορετικούς σκοπούς και με 

διαφορετικές λειτουργίες. Διαφοροποιούμε ανάλογα με το αν η 

χρήση τους είναι τεχνικά απαραίτητη (τεχνική αναγκαιότητα), για 

πόσο καιρό αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται (χρόνος 

αποθήκευσης) και εάν έχουν τοποθετηθεί από τον ιστότοπό μας ή 

από τρίτους και από ποιον πάροχο τοποθετήθηκε κάθε cookie ή 

παρόμοια τεχνολογία (που στο εξής αναφέρονται συλλήβδην ως 

«πάροχος cookie»). 

 
Τεχνική αναγκαιότητα 

 
Τεχνικά αναγκαία cookie: Χρησιμοποιούμε ορισμένα cookie 

επειδή είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί ότι ο ιστότοπός μας 

και οι λειτουργίες του μπορούν να λειτουργήσουν σωστά. Αυτά τα 

cookie καθορίζονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή 

εκτελείτε μια συγκεκριμένη λειτουργία, εκτός εάν οι ρυθμίσεις στο 

πρόγραμμα περιήγησής σας αποτρέπουν τη χρήση cookie. 

 
Μη τεχνικά αναγκαία cookie: Αντιθέτως, τα μη τεχνικά αναγκαία 

cookie χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για τη βελτίωση της 

ευκολίας και της απόδοσης του ιστότοπού μας ή για την 

αποθήκευση των ρυθμίσεων που έχετε καθορίσει. 

Χρησιμοποιούμε επίσης μη τεχνικά αναγκαία cookie για να 

λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα χρήσης ορισμένων 

ενοτήτων του ιστότοπού μας, ώστε να μπορούμε να κάνουμε 

στοχοθετημένες προσαρμογές στο μέλλον για να καλύψουμε τις 

ανάγκες σας. Δεν αποθηκεύουμε μη τεχνικά αναγκαία cookie 

μέχρι να επιβεβαιώσετε εσείς, κάνοντας κλικ στο κατάλληλο 

πλαίσιο, ότι έχετε αναγνωρίσει την ειδοποίησή μας για τα cookie 

και ότι θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. 

 
Περίοδος διατήρησης 

 
Cookie συνεδρίας: Τα περισσότερα cookie απαιτούνται μόνο για 

τη διάρκεια της τρέχουσας επίσκεψής σας στον ιστότοπο ή της 

συνεδρίας χρήσης σας και κατόπιν διαγράφονται ή καθίστανται 

άκυρα μόλις βγείτε από τον ιστότοπό μας ή λήξει η τρέχουσα 

συνεδρία σας (τα λεγόμενα «cookie περιόδου λειτουργίας»). Τα 

cookie συνεδρίας χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για τη 

διατήρηση ορισμένων πληροφοριών κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίας σας, όπως η εγγραφή σας στον ιστότοπο ή τα 

περιεχόμενα του καλαθιού αγορών σας. 

 
Μόνιμα cookie: Τα cookie αποθηκεύονται μόνο περιστασιακά για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα για να σας 

αναγνωρίσουμε και να προσπελάσουμε τις αποθηκευμένες 

ρυθμίσεις σας όταν επισκεφτείτε ξανά τον ιστότοπο σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία. Αυτό σας επιτρέπει να προσπελάσετε 

τους ιστότοπούς μας πιο γρήγορα ή εύκολα, χωρίς να χρειάζεται 

να επιλέξετε ξανά ορισμένες ρυθμίσεις, όπως η γλώσσα που 

προτιμάτε. Τα μόνιμα cookie διαγράφονται αυτόματα μετά από 

μια προκαθορισμένη περίοδο όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή 

τον τομέα από τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το cookie. 

 
Cookie ροής: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για επικοινωνία 

μεταξύ διαφόρων εσωτερικών διακομιστών της Porsche. 

Τοποθετούνται στην αρχή μιας αλληλεπίδρασης του χρήστη και 

διαγράφονται ξανά μόλις τελειώσει η αλληλεπίδραση. Τα cookie 

ροής λαμβάνουν έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης κατά τη 

διάρκεια της αλληλεπίδρασης, αλλά ο αριθμός αυτός δεν περιέχει 

οποιεσδήποτε πληροφορίες αναγνώρισης του πελάτη ή του 

χρήστη. 

 
Πάροχοι των cookie 

 
Πάροχοι των cookie: Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τα 

cookies τοποθετούνται γενικά στο πρόγραμμα περιήγησής σας 

από τους χειριστές που χρησιμοποιούμε για τον ιστότοπό μας. 

 
Cookie τρίτων μερών: Τα λεγόμενα «cookie τρίτων μερών», από 

την άλλη πλευρά, τοποθετούνται και χρησιμοποιούνται από άλλα 

μέρη ή ιστότοπους, για παράδειγμα από παρόχους εργαλείων 

διαδικτυακής ανάλυσης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 

εργαλεία διαδικτυακής ανάλυσης και τις μετρήσεις κοινού 

βρίσκονται στο υπόλοιπο αυτής της Πολιτικής Cookie. Τρίτα μέρη 

μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν cookies για την προβολή 

διαφημίσεων ή την ενσωμάτωση περιεχομένου από ιστότοπους 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα πρόσθετα προγράμματα 

(plugin) των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Χρήση των cookies για διαδικτυακές αναλύσεις και μέτρηση 
κοινού 

 
Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες υπηρεσίες για σκοπούς 

διαδικτυακής ανάλυσης και μέτρησης κοινού: 

 
Χρησιμοποιούμε το Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακής 

ανάλυσης που παρέχεται από την Google Ireland Limited, Google 



Σελίδα 12 από 25 

Τελευταία ενημέρωση 11/2019 - Ειδική Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου - Πολιτική Cookie Ιστότοπου –  Ελλάδα – EL – Έκδοση 1.1 

Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland 
(«Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookie τρίτων για 

τον προσδιορισμό της συχνότητας χρήσης ορισμένων ενοτήτων 

του ιστότοπού μας και για τον προσδιορισμό προτιμήσεων. Οι 

πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση 

του ιστότοπού μας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης μιας 

συντομευμένης διεύθυνσης IP) θα μεταδοθούν και αποθηκευτούν 

σε ένα διακομιστή της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google 

θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες εκ μέρους μας για το 

σκοπό της αξιολόγησης της χρήσης του ιστότοπού μας από εσάς, 

τη σύνταξη αναφορών/εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες 

του ιστότοπου για λογαριασμό μας, και την παροχή άλλων 

υπηρεσιών που σχετίζονται με τον ιστότοπο και τη χρήση του 

διαδικτύου. 

 
Η νομική βάση για τη χρήση υπηρεσιών για διαδικτυακές 

αναλύσεις και μέτρηση κοινού, όπως το Google Analytics, είναι το 

Άρθρο 6(1)(στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 

Δεδομένων (ΓΚΠΔ)· το θεμιτό συμφέρον μας προκύπτει από τους 

προαναφερθέντες σκοπούς, ειδικά την ανάλυση, τη 

βελτιστοποίηση και την αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού 

μας. 

 

Διαγραφή cookie και ένσταση στη χρήση των cookie 

 
Η αποδοχή των cookie όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας δεν 

είναι υποχρεωτική. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύονται τα cookie 

στη συσκευή σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σχετική 

επιλογή στις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος 

περιήγησης. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookie που 

έχουν αποθηκευτεί ήδη από τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε 

στιγμή. Εάν όμως δεν αποδεχτείτε τα cookie, αυτό μπορεί να 

προκαλέσει λειτουργικούς περιορισμούς του ιστότοπού μας. 

 

Επιπλέον, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookie του 

Google Analytics χρησιμοποιώντας ένα πρόσθετο (add-on) του 

προγράμματος περιήγησης αν δεν θέλετε διαδικτυακή ανάλυση. 

Μπορείτε να λάβετε το πρόσθετο πρόγραμμα εδώ: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
 
Σε αυτήν την περίπτωση, στη συσκευή σας αποθηκεύονται 

πληροφορίες «εξαίρεσης» (opt-out), οι οποίες χρησιμοποιούνται 

για τον εντοπισμό της απενεργοποίησης του Google Analytics από 

εσάς. Σημειώστε ότι αυτές οι πληροφορίες εξαίρεσης θα 

απενεργοποιήσουν το Google Analytics μόνο στη συσκευή και στο 

πρόγραμμα περιήγησης στο οποίο έχει εγκατασταθεί. 

 
Ίσως χρειαστεί να το εγκαταστήσετε εκ νέου αν διαγράψετε τα 

cookies από τη συσκευή σας. Ως εναλλακτική λύση στο πρόσθετο 

(add-on) του προγράμματος περιήγησης, για παράδειγμα σε 

κινητές συσκευές, μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη συλλογή 

δεδομένων από το Google Analytics κάνοντας κλικ στον ακόλουθο 

σύνδεσμο: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/. Αυτό 

τοποθετεί ένα cookie εξαίρεσης (opt-out) που εμποδίζει τη 

μελλοντική συλλογή των δεδομένων σας. Το cookie εξαίρεσης 

ισχύει μόνο για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε 

όταν τοποθετήθηκε και μόνο για τον ιστότοπό μας και 

αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Εάν διαγράψετε τα cookie στο 

πρόγραμμα περιήγησής σας, θα πρέπει να τοποθετήσετε ξανά το 

cookie εξαίρεσης (opt-out). 

 
Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Μη 

παρακολούθησης» (Do Not Track) στη συσκευή σας. Όταν αυτή η 

λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή σας ενημερώνει τη 

σχετική υπηρεσία ότι δεν θέλετε να σας παρακολουθούν. 

 
Συγκεκριμένα, τα ακόλουθα cookies μπορεί να αποθηκευτούν 

όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας:
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Λίστα των Cookie 

 
My Porsche και Porsche Connect Store / Ιστότοπος My Porsche και Porsche Connect Store 

 

Όνομα του cookie Τεχνική 
αναγκαιότητα 

Περίοδος 
διατήρησης 

Πάροχος του 

Cookie 
Σκοπός και ενδιαφέρον Νομική 

βάση 

CIAM.s Ναι Cookie ροής 
Dr. Ing. h.c. 
F. Porsche 
AG 

Αυτό το cookie είναι 

απαραίτητο για να ελέγχει εάν 

το πρόγραμμα περιήγησης 

του χρήστη υποστηρίζει 

cookie. 

Άρθρο 

6(1)(στ) 

του ΓΚΠΔ 

CIAM.m Ναι 
Cookie 
συνεδρίας 

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

Αυτό το cookie είναι 

απαραίτητο για τον έλεγχο 

ταυτότητας του χρήστη. 

Άρθρο 

6(1)(στ) 

του ΓΚΠΔ 

CIAM.h Ναι 
Cookie 
συνεδρίας 

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

Αυτό το cookie είναι 

απαραίτητο για την 

αποθήκευση της συνεδρίας 
του χρήστη και τη σύνδεσή 

του στο My Porsche. 

Άρθρο 

6(1)(στ) 

του ΓΚΠΔ 

CIAM.status Ναι 
Cookie 
συνεδρίας 

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

Αυτό το cookie είναι 

απαραίτητο για την 

παρακολούθηση της 
κατάστασης της συνεδρίας 

του χρήστη στο My Porsche. 

Άρθρο 

6(1)(στ) 

του ΓΚΠΔ 

pcc.cookieAcceptance Ναι 

Μόνιμα cookie 

(περίοδος 

διατήρησης:  

1 έτος) 

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

Αυτό το cookie αποθηκεύει 

στο πρόγραμμα περιήγησης 

την απόφαση του χρήστη για 

το εάν τα cookie μπορούν να 

αποθηκευτούν στο 

πρόγραμμα περιήγησής του. 

Άρθρο 

6(1)(στ) 

του ΓΚΠΔ 

nonce.* Ναι Cookie ροής 
Dr. Ing. h.c. 
F. Porsche 
AG 

Αυτό το cookie αποθηκεύει 

προσωρινά στο διακομιστή 

την απόφαση του χρήστη για 

το εάν τα cookie μπορούν να 

αποθηκευτούν στο 

πρόγραμμα περιήγησής του. 

Άρθρο 

6(1)(στ) 

του ΓΚΠΔ 

PF Ναι 
Cookie 
συνεδρίας 

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

Αυτό το cookie είναι 

απαραίτητο για εσωτερική 

επαλήθευση του χρήστη 

μεταξύ διακομιστών της 

Porsche. 

Άρθρο 

6(1)(στ) 

του ΓΚΠΔ 

CIAM.pcc Ναι 
Cookie 
συνεδρίας 

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

Αυτό το cookie είναι 

απαραίτητο για την 

αποθήκευση της συνεδρίας 
του χρήστη και τη σύνδεσή 

του στο My Porsche. 

Άρθρο 

6(1)(στ) 

του ΓΚΠΔ 

f5_cspm Ναι 
Cookie 
συνεδρίας 

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

Αυτό το cookie είναι 

απαραίτητο για να κατευθύνει 

το χρήστη μέσω του 

εξισορροπητή φορτίου σε 

έναν διακομιστή 

μεσολάβησης.  

Άρθρο 

6(1)(στ) 

του ΓΚΠΔ 

_utma Όχι 

Μόνιμα cookie 

(περίοδος 

διατήρησης: 2 

έτη) 

Google 

Αυτό το cookie αποθηκεύει 

τον αριθμό επισκέψεων από 

ένα χρήστη για το Google 

Analytics. 

Άρθρο 

6(1)(στ) 

του ΓΚΠΔ 

_utmt Όχι 
Cookie 
συνεδρίας 

Google 

Αυτό το cookie αποθηκεύει το 

είδος του αιτήματος από το 

χρήστη για το Google 

Analytics. Διακρίνει μεταξύ 

συμβάντων, συναλλαγών και 

στοιχείων. 

Άρθρο 

6(1)(στ) 

του ΓΚΠΔ 

_utmb Όχι 
Cookie 
συνεδρίας 

Google 

Αυτό το cookie αποθηκεύει τη 

διάρκεια μιας συνεδρίας 

χρήστη για το Google 

Analytics. 

Άρθρο 

6(1)(στ) 

του ΓΚΠΔ 

_utmz Όχι 
Cookie 
συνεδρίας 

Google 

Αυτό το cookie αποθηκεύει τη 

σελίδα σύστασης από την 

οποία ήρθε ο χρήστης στο My 

Porsche για το Google 

Άρθρο 

6(1)(στ) 

του ΓΚΠΔ 
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Analytics. 

_utmv Όχι 
Cookie 
συνεδρίας 

Google 

Αυτό το cookie συγκεντρώνει 

αποθηκευμένα δεδομένα για 

το Google Analytics, ώστε να 

μπορούν να εμφανίζονται από 

την Porsche AG σε επιμέρους 

ανωνυμοποιημένες αναφορές. 

Άρθρο 

6(1)(στ) 

του ΓΚΠΔ 

NREUM Όχι 

Cookie 
συνεδρίας που 
διαγράφεται 
όταν κλείνει το 

πρόγραμμα 

περιήγησης. 

New Relic 
Inc. 

Αυτό το cookie δημιουργείται 

μόνο σε προγράμματα 

περιήγησης που δεν 

υποστηρίζουν το API 

Χρονομέτρησης Περιήγησης. 

Εάν ένα πρόγραμμα 

περιήγησης υποστηρίζει το 

API Χρονομέτρησης 

Περιήγησης, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μια εγγενής 

διεπαφή για τον 

προσδιορισμό της ώρας 

έναρξης της περιήγησης. 

Άρθρο 

6(1)(στ) 

του ΓΚΠΔ 

NRAGENT Όχι 

Cookie 
συνεδρίας που 
διαγράφεται 
όταν κλείνει το 

πρόγραμμα 

περιήγησης. 

New Relic 
Inc. 

Αυτό το cookie 

χρησιμοποιείται για την 

επικοινωνία μεταξύ των 

μετρικών στοιχείων του 
τελικού χρήστη του συλλέκτη 

New Relic και των 

παραγόντων που εκτελούνται 
στη σχετική διαδικτυακή 

εφαρμογή. Ένα διακριτικό 

(token) αναγνωρίζει και 
συσχετίζει τα ίχνη συναλλαγής 

του επιπέδου (layer) της 

εφαρμογής με τα αντίστοιχα 

ίχνη του προγράμματος 

περιήγησης. 

Άρθρο 

6(1)(στ) 

του ΓΚΠΔ 

JSESSIONID Όχι 

Cookie 
συνεδρίας που 
διαγράφεται 
όταν κλείνει το 

πρόγραμμα 

περιήγησης. 

New Relic 
Inc. 

Αυτό το cookie 

χρησιμοποιείται για την 

αποθήκευση του 
αναγνωριστικού της 

συνεδρίας, έτσι ώστε το New 

Relic να μπορεί να 

παρακολουθεί τον αριθμό των 

συνεδριών για μία εφαρμογή. 

Η τιμή του cookie παράγεται 

από την Jetty. 

Άρθρο 

6(1)(στ) 

του ΓΚΠΔ 

pcc-pers Ναι 
Cookie 
συνεδρίας 

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

Αυτό το cookie 

χρησιμοποιείται για την 

αποθήκευση του 

αναγνωριστικού συνεδρίας, 

ώστε το Porsche Connect 

Store να μπορεί να 

επεξεργαστεί την συνεδρία 

σας. Η τιμή του cookie 

παράγεται από τον 

εξισορροπητή φορτίου. 

Άρθρο 

6(1)(στ) 

του ΓΚΠΔ 

yCluster Όχι 
Cookie 
συνεδρίας 

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

Αυτό το cookie 

χρησιμοποιείται για την 

αποθήκευση του 

αναγνωριστικού συνεδρίας, 

ώστε το Porsche Connect 

Store να μπορεί να 

επεξεργαστεί την συνεδρία 

σας. Η τιμή του cookie 

παράγεται από την εφαρμογή. 

Άρθρο 

6(1)(στ) 

του ΓΚΠΔ 
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Porsche Smart Mobility GmbH 

 

General Privacy Policy 

 

My Porsche and Porsche Connect Services / Porsche Digital Service Infrastructure 

 

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

1. Controller and data protection officer; contact 

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

 

 

2. Subject-matter of data protection 

 
The subject-matter of data protection is the protection of personal 
data. This means all information concerning an identified or 
identifiable natural person (known as the “data subject”). This 
includes information such as name, postal address, email address 
or phone number, as well as information that necessarily arises 
during the use of our Porsche Digital Service Infrastructure. 

 

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

processing in the case of the Porsche Digital Service 

Infrastructure 

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

 

4. Porsche ID user account 

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

 

4.1 The registration process and creating your Porsche ID 

user account 

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

 

 

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

 

4.1.2 Self-registration 

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

(a) Required information when registering and creating 

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

(b) Voluntary information when registering and creating 

your Porsche ID user account 

 
When registering and creating your Porsche ID user account you 
also have the option to voluntarily enter further information, such 
as additional name information (academic titles, etc.), company 
contact information, date of birth, other phone numbers, credit 
card information (which is stored exclusively with the payment 
service provider) and your vehicle registration number and a 
personal vehicle name. In addition you can provide information on 
your interests and preferences and your desired contact channels. 
Please note that this information is not required in order to 
register and create your Porsche ID user account, and it is 
entirely up to you whether you wish to communicate this personal 
data to us. 

 

4.2 Porsche Digital Service Infrastructure: Data processing 

after registration and creation of your Porsche ID user 

account 

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

 

4.3 Deleting your Porsche ID user account 

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

 

5. Central Services 

 

5.1 Booking and activation of Services; handling of 

payment information 

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

 

5.2 Use of the My Porsche Services and Porsche Connect 

Services 

 
You can use the My Porsche Services and Porsche Connect 
Services that have been booked, depending on the Service, in 
your vehicle (to the extent available for your vehicle) via mobile 
radio connection or via further devices in My Porsche or your 
Porsche Connect app and, where applicable, also from multiple or 

all access points. To this end, your vehicle or the relevant device 
will connect to the Porsche Digital Service Infrastructure. 
 
When you use the Services booked via My Porsche or the Porsche 
Connect Store in your vehicle or on other devices, we process 
personal data concerning you for the purposes of enabling the use 
of the Services, for support purposes and for further, specifically 
defined purposes. Unless otherwise indicated, we process your 
personal data only within the scope necessary to enable the use 
of the relevant My Porsche Service or Porsche Connect Service. 
 
When you use the individual My Porsche Services or Porsche 
Connect Services the following categories of personal data may 
be processed, for example, depending on how the specific 
Service works: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5.3 Use of services of a third-party provider 

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

 

6. Safeguarding legitimate interests 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

7. Consent 

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

which data has been collected on the basis of inquiries, orders 
and advising (e.g. when purchasing Porsche products) and which 
data (e.g. your personal interests) you have provided at the 
relevant contact points (e.g. via this website or at the Porsche 
Zentrum). 
 
In these cases, the specific scope and intended purpose of the 
consent granted by you arise from the wording of the declaration 
of consent at the point of contact. 

 

8. Recipients of personal data 

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

 

9. Data processing in third countries 

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

 

10. Collection of data by third parties 

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

 

11. Automated decision-making and profiling 

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

 

12. Duration of storage; erasure 

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

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

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

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

 

13. Rights of data subjects 

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

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

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

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

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

Objection to data processing in the case of “legitimate 

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

grounds relating to your particular situation, at any time to 

the processing of data by us to the extent that this 

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

exercise your right to object, we will discontinue the 

processing of your data unless we can demonstrate – in 

accordance with the statutory specifications – compelling 

legitimate grounds for continued processing which override 

your rights. 

 

Withdrawal of consent: To the extent that you have granted 

us consent to the processing of your data, you can 

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

not affect the lawfulness of the processing of your data 

prior to the withdrawal of consent. 
 

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

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

 

14. Data security 

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

 

15. Third-party offerings 

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

 

16. Version 

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

 

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

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

1. Special notes on the use of our website 

 

1.1 Provision of our website 

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

1.1.1 Automated data collection 

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

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

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

1.1.2 Data processing to improve our online products 

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

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

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

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

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

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

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

1.3.1 Registration process and creation of a Porsche ID 

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

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

1.3.2.1 Booking and activation of services, handling 

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

1.3.2.2 Use of My Porsche services and Porsche Connect 

services 

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

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

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

1.3.3 Use of the individual functions without 

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

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

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

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

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

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

Cookie Policy for Websites 

 

 

Scope 

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

 

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

 

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

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

 

Use of cookies for web analytics and audience 

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

Deletion of and objection to the use of cookies 
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The acceptance of cookies when using our website is not 
mandatory; if you do not want cookies to be stored on your 
device, you can disable the relevant option in your browser's 
system settings. You can also delete previously stored 
cookies from your device at any time. If you do not accept 
cookies, however, this can lead to functional restrictions of 
our site. 
 
Additionally, you can disable the use of Google Analytics 
cookies using a browser add-on if you do not want website 
analysis. This can be downloaded here: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
 
In this case "opt-out" information is stored on your device, 
which is used to identify your deactivation of Google 
Analytics. Please note that such opt-out information will 
deactivate Google Analytics only on the device and browser 
on which it was installed. 
 

You may also need to reinstall it if you delete cookies from 
your device. As an alternative to the browser add-on, for 
example on mobile devices, you can also prevent the 
collection of data by Google Analytics by clicking on the 
following link: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/. 
This sets an opt-out cookie that prevents the future collection 
of your data. The opt-out cookie is valid only for the browser 
used when it was set and only for our website, and is stored 
on your device. If you delete the cookies in your browser, you 
must set the opt-out cookie again. 
 
You can also activate the "Do Not Track function" on your 
device. When this function is enabled, your device informs the 
relevant service that you do not want to be tracked. 
 
Specifically, the following cookies may be stored when 
accessing our website: 
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Cookie list 

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

Name of cookie Technical 
necessity 

Retention 
period 

Cookie 
provider 

Purpose and interest Legal 
basis 

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

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

CIAM.m Yes 
Session 
cookies 

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

This cookie is required for 
user authentication. 

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

CIAM.h Yes 
Session 
cookies 

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

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

CIAM.status Yes 
Session 
cookies 

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

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

pcc.cookieAcceptance Yes 

Permanent 
cookie 
(retention 
period:  
1 year) 

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

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

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

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

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

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

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

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

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

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

_utma No 

Permanent 
cookie 
(retention 
period: 2 
years) 

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

_utmt No Session cookie Google 

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

_utmz No Session cookie Google 

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

_utmv No Session cookie Google 

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

NREUM No 

Session cookie 
which is 
deleted when 
the browser is 
closed. 

New Relic Inc. 

This cookie is created only in 
browsers that do not support 
the Navigation Timing API. If a 
browser supports the 
Navigation Timing API, a 
native interface can be used 
to determine the start time of 
the navigation. 
 
 

Article 
6(1)(f) 
GDPR 
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NRAGENT No 

Session cookie 
which is 
deleted when 
the browser is 
closed. 

New Relic Inc. 

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

JSESSIONID No 

Session cookie 
which is 
deleted when 
the browser is 
closed. 

New Relic Inc. 

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

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

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

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

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

Article 
6(1)(f) 
GDPR 

 


