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Porsche Smart Mobility GmbH 

 

Általános adatvédelmi szabályzat 

 

My Porsche és Porsche Connect Szolgáltatások / Porsche digitális szolgáltatási infrastruktúra 

 

 
Cégünk, a Porsche Smart Mobility GmbH (a továbbiakban: 
„cégünk” vagy „PSM GmbH”) örömmel veszi, hogy Ön használja a 
My Porsche, a Porsche Connect szolgáltatásainkat és egyéb 
digitális ajánlatainkat (a továbbiakban külön-külön és együttesen: 
„Szolgáltatások”, együttesen pedig: „Porsche digitális 
szolgáltatási infrastruktúra”) valamint, hogy érdeklődik cégünk és 
termékeink iránt. Az Ön személyes adatainak védelme fontos 
számunkra. Rendkívül komolyan vesszük, hogy megvédjük 
személyes adatait, és azokat bizalmasan kezeljük. Személyes 
adatainak kezelését kizárólag az adatvédelmi jogszabályokban, 
így különösen az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletében 
(a továbbiakban: „GDPR”) foglaltakkal összhangban végezzük. A 
jelen adatvédelmi szabályzatban tájékoztatást adunk személyes 
adatainak kezeléséről és a Szolgáltatásaink igénybevétele során 
az Önt – mint érintettet – megillető jogokról. Az egyes 
Szolgáltatásokkal kapcsolatban információkat az Egyedi 
adatvédelmi szabályzatban, illetve – adott esetben – az érintett 
Szolgáltatásra vonatkozó további egyedi adatvédelmi 
tájékoztatókban talál. 
 
Külső közösségi média oldalakról a jelen adatvédelmi szabályzatra 
történő hivatkozás esetén a feltételek csak annyiban 
alkalmazandók, ha az adott közösségi oldalak által végzett 
adatkezelési műveletek valóban a saját felelősségi körünkbe 
esnek, és az adott közösségi média oldal nem nyújt ennél 
konkrétabb információkat, mely esetben azok az adatvédelem 
körében elsőbbséget élveznek. 
 

1. Adatkezelő és adatvédelmi felelős; elérhetőségek 

 
A jelen Általános adatvédelmi szabályzatban, az arra épülő Egyedi 
adatvédelmi szabályzatban vagy – megfelelő esetben – a konkrét 
Szolgáltatásra vonatkozó további egyedi adatvédelmi 
tájékoztatókban foglalt kifejezetten ellentétes értelmű rendelkezés 
hiányában az adatvédelmi jogszabályok értelmében az 
adatkezelésért felelős adatkezelő az alábbi szervezet: 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Németország 
E-mail: smartmobility@de.porsche.com 
 
Ha az adatvédelemmel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy 
javaslata van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. 
 
Adatvédelmi felelősünket az alábbi címen tudja elérni: 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Data Protection Officer 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Németország 
Elérhetőség: dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com 

 

 

2. Az adatvédelem köre 

 
Az adatvédelem körébe a személyes adatok védelme tartozik. 
Ebbe beletartozik minden olyan információ, amely azonosított 
vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozik. 
Ide tartoznak olyan adatok, mint a név, postacím, e-mail cím vagy 
telefonszám, valamint a Porsche digitális szolgáltatási 
infrastruktúra használata során szükségszerűen keletkező 
információk. 

 

3. A Porsche digitális szolgáltatási infrastruktúra 

használatával járó adatfeldolgozás jellege, mértéke, célja 

és jogszabályi alapja 

 
A jelen általános adatvédelmi szabályzat áttekintést nyújt a 
regisztráció, illetve a Porsche azonosítóval ellátott felhasználói 
fiók létrehozása és használata során történő adatfeldolgozás 
jellegéről, köréről, céljáról és jogszabályi alapjáról, valamint 
Szolgáltatásaink Porsche azonosítóval ellátott felhasználói fiók 
segítségével történő igényléséről és használatáról. Az alábbi 
szövegben információkat talál olyan adatvédelmi kérdésekről is, 
mint a személyes adatok címzettjei, adatkezelés harmadik 
országban és az Ön – mint érintett – jogai, amelyek a Porsche 
digitális szolgáltatási infrastruktúra használatának körében időről 
időre felmerülnek. A személyes adatok egyedi Szolgáltatások 
igénybevételével kapcsolatos feldolgozására, a vonatkozó 
jogszabályi alapokra és az adott Szolgáltatással kapcsolatban az 
érintettek egyéni jogaira vonatkozó részletesebb információkat az 
Egyedi adatvédelmi szabályzatban és – megfelelő esetben – az 
adott Szolgáltatásra vonatkozó további egyedi adatvédelmi 
tájékoztatókban találja meg. 

 

4. Porsche azonosítóval ellátott felhasználói fiók 

 
A Porsche digitális szolgáltatási infrastruktúra és a kínálatunkban 
szereplő Szolgáltatások teljes körű igénybe vételéhez a My 
Porsche portálon kell regisztrálni és létrehozni a Porsche 
azonosítóval ellátott felhasználói fiókot. A regisztrációs eljárást és 
a Porsche azonosítóval ellátott felhasználói fiók létrehozását 
követően megkapja saját Porsche ID azonosítóját (a Porsche 
azonosítóval ellátott felhasználói fiókhoz szükséges 
felhasználónevet). A regisztráció, valamint saját Porsche 
azonosítóval ellátott felhasználói fiókjának létrehozása és 
használata közben szerződéses kötelezettségeink teljesítése 
érdekében az Ön személyes adatait feldolgozzuk és az 
alábbiakban ismertetett külső személyekhez továbbítjuk. Ellenkező 
értelmű rendelkezések hiányában a jelen pontban ismertetett 
adatkezelési műveleteket a köztünk hatályban lévő szerződés 
teljesítése érdekében a GDPR 6. cikke 1. szakaszának b) pontja 
alapján végezzük. 

 

4.1 A regisztráció folyamata és a Porsche azonosítóval 

ellátott felhasználói fiók létrehozása 

 
Kétféle módon végezheti el a regisztrációt és hozhat létre 
Porsche azonosítóval ellátott felhasználói fiókot: 
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4.1.1 Minősített márkakereskedőtől kapott meghívás 

 
Kívánságára az Ön által igénybe vett minősített márkakereskedő 
saját hozzáférésén keresztül viszi fel rendszerünkbe az Ön által 
megadott személyes adatokat. Ebben az esetben Ön e-mailben 
kap egy linket, amelyre kattintva jóváhagyhatja regisztrációját és 
saját Porsche azonosítóval ellátott felhasználói fiókjának 
létrehozását. Tájékoztatásul közöljük, hogy a minősített 
márkakereskedők független vállalkozásként működnek, és cégünk 
semmilyen befolyással nem bír tevékenységükre. A további 
ellenőrzés érdekében kiegészítő biztonsági funkciót is használunk; 
így például a rendszer SMS-ben küld egy biztonsági kódot, 
amelyet Önnek a regisztráció és a Porsche azonosítóval ellátott 
felhasználói fiók létrehozása során kell megadnia. 

 

4.1.2 Önálló regisztráció 

 
Amennyiben nem minősített márkakereskedőn keresztül regisztrál 
és hozza létre a Porsche azonosítóval ellátott felhasználói fiókját, 
önállóan is regisztrálhatja magát és létrehozhatja saját Porsche 
azonosítóval ellátott felhasználói fiókját, illetve saját maga is 
felviheti személyes adatait a rendszerbe. Bizonyos országokban 
járművet is lehet regisztrálni, illetve a jármű tulajdonosát megillető 
kiegészítő digitális Szolgáltatások is igénybe vehetők. Ennek 
érdekében a jármű alvázszámának megadását követően fel kell 
töltenie valamelyik azonosító okmányának és a tulajdonjogot 
igazoló okmánynak a másolatát, illetve – amennyiben nem Ön a 
jármű tulajdonosa – akkor a jármű tulajdonosa által adott 
meghatalmazás másolatát is. Ezeket a dokumentumokat saját 
ellenőrzési szempontjainknak megfelelően vizsgáljuk felül. A 
sikeres felülvizsgálat bizonyítékaként a rendszer eltárolja az 
azonosító okmányokban szereplő neveket, születési időre és 
helyre vonatkozó adatokat, címeket és a dokumentumok 
érvényességére vonatkozó adatokat, valamint a jármű azonosító 
számait, a tulajdonos nevét és címét a tulajdonjogot igazoló 
okmány alapján. Az ellenőrzést követően a dokumentumokról 
készült másolatok törlésre kerülnek. Ha járművet is regisztrál, és 
ennek eredményeként saját Porsche azonosítóval ellátott 
felhasználói fiókja alapján a rendszer az Ön személyéhez adott 
járművet rendel hozzá, ezt a jármű hozzárendelésének nevezzük 
(a továbbiakban: „Jármű hozzárendelése”). A sikeres 
felülvizsgálatot követően e-mailben kap egy linket, amelyre 
kattintva jóvá kell hagynia regisztrációját és a Porsche 
azonosítóval ellátott felhasználói fiókjának létrehozását. A további 
ellenőrzés érdekében kiegészítő biztonsági funkciót is használunk; 
így például a rendszer SMS-ben küld egy biztonsági kódot, 
amelyet Önnek a regisztráció és a Porsche azonosítóval ellátott 
felhasználói fiók létrehozása során kell megadnia. 
 
Az önálló regisztráció során képeket kell feltöltenie a készülékéről. 
Ennek megfelelően engedélyt kérünk Öntől a készüléke 
kamerájához vagy képgalériájához való hozzáféréshez. Az 
engedély megadása nem kötelező. Mindazonáltal ha az önálló 
regisztrációs szolgáltatást kívánja használni, akkor meg kell adni 
az engedélyt, ellenkező esetben nem tudja használni az önálló 
regisztrációs szolgáltatást. Az engedély addig marad érvényben, 
amíg azt át nem állítja a készülékén, illetve a megfelelő 
beállításokkal nem inaktiválja saját internet-böngészőjében. 
 

a) A regisztrációhoz és a Porsche azonosítóval ellátott 

felhasználói fiók létrehozásához szükséges információk  
 
A regisztráció és a Porsche azonosítóval ellátott felhasználói fiók 
létrehozása során (önálló regisztráció esetén) meg kell adnia saját 
e-mail címét, egy jelszót, saját nevét az esetleges 
kiegészítésekkel együtt, az elérhetőségére és lakcímére 
vonatkozó adatokat, mobiltelefonszámát, e-mail címét és – 
megfelelő esetben – a kapcsolattartásra választott nyelvet, illetve 
(minősített márkakereskedőn keresztül történő regisztráció és 
Porsche azonosítóval ellátott felhasználói fiók létrehozása esetén) 
a regisztráció és a Porsche azonosítóval ellátott felhasználói fiók 
létrehozása során jóvá kell hagynia ezeket a személyes 

információkat. Ezekre a személyes adatokra az Ön saját Porsche 
azonosítóval ellátott fiókja létrehozásához és kezeléséhez van 
szükség annak érdekében, hogy a Porsche digitális szolgáltatási 
infrastruktúra keretében kínált Szolgáltatások teljes skáláját 
igénybe tudja venni. Bizonyos országokban jövendőbeli vevők is 
igénybe vehetik a kínálatunkban szereplő szolgáltatásokat. Ebben 
az esetben Önnek kizárólag a nevét, e-mail címét és a jelszavát 
kell megadnia. Erre az információra és – adott esetben – további 
személyes adatokra többek között azért van szükségünk, hogy 
válaszolni tudjunk az esetleges kérésekre, kérdésekre és 
reklamációkra. Ezen kívül a rendszer az Ön legutóbbi 
bejelentkezésének időpontját is tárolja. A regisztráció és a 
Porsche azonosítóval ellátott felhasználói fiók létrehozása során 
hitelességi ellenőrzést végzünk az Ön nevét és címét illetően. 
 

b) A regisztráció és a Porsche azonosítóval ellátott 

felhasználó fiók létrehozása során önkéntesen megadható 

információk 
 
A regisztráció és a Porsche azonosítóval ellátott felhasználói fiók 
létrehozása során Önnek lehetősége van további, nem kötelező 
jellegű információkat is megadni; ilyenek lehetnek például a nevet 
kiegészítő információk (tudományos fokozatok stb.), céges 
elérhetőségi adatok, születési dátum, további telefonszámok, 
hitelkártya-adatok (ezeket az adatokat kizárólag a pénzforgalmi 
szolgáltató tárolja), valamint járművének a rendszáma és a jármű 
egyedi megnevezése. A fentieken kívül megadhat még az 
érdeklődési körére, preferenciáira és a kapcsolattartáshoz 
igénybe venni kívánt csatornákra vonatkozó információkat is. 
Tájékoztatásul közöljük, hogy ezek az információk nem 
szükségesek a regisztrációhoz vagy a Porsche azonosítóval 
ellátott felhasználói fiók létrehozásához, és kizárólag Ön dönti el, 
hogy megadja-e nekünk ezeket az információkat. 

 

4.2 A Porsche digitális szolgáltatási infrastruktúrája: a 

regisztrációt és a Porsche azonosítóval ellátott felhasználói 

fiók létrehozását követő adatkezelés 

 
Ha már regisztrált és létrehozta a Porsche azonosítóval ellátott 
felhasználói fiókját, a Porsche azonosítóval ellátott felhasználói 
fiókjával és gépkocsijával kapcsolatban alapvető információkat 
osztunk meg a támogatást végző Porsche kereskedésekkel abból 
a célból, hogy Önt szükség esetén kereskedői hálózatunkon 
keresztül is támogatni tudjuk. Mindezt az Önnel kötött 
szerződésünk teljesítése érdekében tesszük a GDPR 6. cikke 1. 
szakaszának b) pontja alapján. E célból a gépkocsi alvázszámán 
kívül továbbítjuk még az Ön felhasználónevét (Porsche ID), a 
Porsche azonosítóval ellátott felhasználói fiókjához vagy 
gépkocsijához tartozó Szolgáltatás- és termékkínálat műszaki, 
illetve kereskedelmi rendelkezésre állását, valamint a Porsche 
azonosítóval ellátott felhasználói fiókjának létrehozása, 
módosítása vagy törlése, a gépkocsik hozzárendelése, a 
kereskedések kiválasztása, illetve a Szolgáltatások aktiválása 
vagy inaktiválása során történő lényeges eseményeket. 
 
Ha Ön kiválasztott egy minősített márkakereskedést és erre 
engedélyt adott, akkor a fenti adatokon túl megosztjuk a 
márkakereskedővel az Ön Porsche azonosítóval ellátott 
felhasználói fiókjában tárolt személyes adatokat, így különösen az 
elérhetőségi adatokat, az ügyfélszolgálatra, szerződésre és 
Szolgáltatásra vonatkozó adatokat, valamint az Ön érdeklődési 
körével, gépkocsijával és az igénybe vett Szolgáltatásokkal 
kapcsolatos információkat, és ezeket az adatokat szinkronizáljuk 
a márkareskedésben az Ön személyével kapcsolatban tárolt 
személyes adatokkal. Amennyiben a továbbiakban nem tart igényt 
ilyen jellegű adatmegosztásra, a Porsche azonosítóval ellátott 
felhasználói fiókban a felhasználói beállítások között módosíthatja 
ezt a beállítást. A felsorolt személyes adatokat onnantól kezdve 
nem osztjuk meg a márkakereskedővel. Az Ön személyes adatai 
kezelésének jogszabályi alapja ebben az összefüggésben az Ön 
által a GDPR 6. cikke 1. szakaszának a) pontja szerint adott 
jóváhagyás. 
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4.3 A Porsche azonosítóval ellátott felhasználói fiók törlése 

 
Ha törli a Porsche azonosítóval ellátott felhasználói fiókját, a 
Porsche azonosítóval ellátott felhasználói fiókjában tárolt 
személyes adatai is törlődnek a szerződéses jogviszony 
megszűnésekor, de legkorábban az érvényes Szolgáltatási 
licencek időtartamának lejáratakor. Amennyiben jogszabályi okok 
miatt adatokat kell megőriznünk, akkor ezeket az adatokat 
zároljuk („adatkezelés korlátozása”). A személyes adatok további 
felhasználásra – így különösen a Szolgáltatások igénybevétele 
céljából – onnantól kezdve nem elérhetők. A Szolgáltatások 
működése ezáltal már nem teljes körű vagy teljesen megszűnhet. 
Ezt követően a Porsche digitális szolgáltatási struktúrát sem tudja 
teljes körűen használni. Amennyiben a Porsche vállalatcsoport 
vagy értékesítési szervezetének más adatkezelői saját felelősségi 
körükben adatkezelést végeznek, az nem érinti ezeknek a 
személyes adatoknak a kezelését. Amennyiben az Ön – a GDPR 6. 
cikke 1. szakaszának a) pontja szerinti - hozzájárulása alapján az 
Ön által kiválasztott kereskedővel személyes adatok 
megosztására kerül sor, az érintett kereskedőt tájékoztatjuk az 
Ön Porsche azonosítóval ellátott felhasználói fiókjának törléséről. 

 

5. Központi szolgáltatások 

 

5.1 Szolgáltatások igénylése és aktiválása; fizetési 

információk kezelése 

 
Egyedi vagy többféle My Porsche szolgáltatásokat és Porsche 
Connect Szolgáltatásokat igényelhet, valamint aktiválhatja a 
Szolgáltatás licenceit. A megfelelő Szolgáltatás vagy 
Szolgáltatáscsomag kiválasztásakor megtekintheti az érintett 
Szolgáltatások körében feldolgozott személyes adatokkal 
kapcsolatban az ajánlatban részletezett vonatkozó információkat. 
Az igénylés és az ahhoz kapcsolódó szerződéses jogviszony 
teljesítése érdekében nem csak a vonatkozó igénylési 
információkat dolgozzuk fel, hanem azokat a személyes adatokat 
is, amelyeket a regisztrációs eljárás és Porsche azonosítójával 
ellátott felhasználói fiókja létrehozása során Önnel kapcsolatban 
összegyűjtöttünk. Az igénylési eljárás befejeződését megelőzően 
még megváltoztathatja a számlázási címét. Ebben az esetben 
számlázási és számlaegyeztetési célból ezt az Ön által megadott 
címet fogjuk használni. 
 
Szerződést kötünk a pénzforgalmi szolgáltatóval a My Porsche, a 
Porsche Connect és a Porsche Drive szolgáltatásokkal 
kapcsolatos kifizetések lebonyolítása érdekében. E célból kezeljük 
az Ön hitelkártya információit, valamint a vonatkozó fizetési 
információkat és az Ön IP-címét. A kifizetett Szolgáltatások 
igénylése során például továbbítjuk a kiszámlázott összeget, az 
Ön IP-címét és az egyedi tranzakciós kódot, amelyet a fizetés 
lebonyolítása céljából az Ön által kifizetett összeghez rendelünk. 
Az Ön hitelkártya-információinak kezelése és a fizetés a 
pénzforgalmi szolgáltató rendszerein keresztül bonyolódik a PSM 
GmbH megbízásából. Amikor Ön a hitelkártya-információit 
megadja, a folyamat közvetlenül a pénzforgalmi szolgáltatóhoz 
tartozó adatbeviteli mezőn keresztül zajlik. Az információkat a 
rendszer önállóan kódolja az Ön készülékén. A kódolt 
információkat ezt követően továbbítjuk a pénzforgalmi 
szolgáltatónak, ahol azokat tárolják és a fizetés során 
felhasználják. Az adatkezelés jogszabályi alapja a GDPR 6. cikke 
1. szakasza b) pontjának megfelelően a szerződés teljesítése.  
 
Kizárólag a vevői folyószámlák kezelése (ideértve a jogszabály 
által megengedett mértékben végzett megfelelőségi 
ellenőrzéseket) és a hitelbírálat céljából a megbízott pénzforgalmi 
szolgáltató cégünk megbízásából kezeli az Ön ügyfél- és 
kapcsolattartási információit (név, cím, e-mail cím, Porsche 
Connect ügyfélszám; adott esetben cégnév és kapcsolt 
vállalkozások) és a jármű a tulajdonjogot igazoló okmányban 
szereplő alvázszámát. A személyes adatok a felsorolt célokra 
történő feldolgozásának jogszabályi alapja – a GDPR 6. cikke 1. 
szakaszának c) pontja szerint – a cégünkre vonatkozó jogszabályi 
kötelezettségnek való megfelelés vagy – a GDPR 6. cikke 1. 

szakaszának f) pontjában foglaltak szerint – a jogszabályi 
előírások betartására vonatkozó jogos érdekünk. 
 
Az igénylés befejezését követően Ön aktiválhatja a 
Szolgáltatásokat. Ily módon az Ön használati engedélye eltárolódik 
a rendszerben, és az elérhető Szolgáltatások listája ennek 
megfelelően frissül. 
 
Bizonyos Szolgáltatások (például a töltőoszlopok kínálata) 
használatához RFID csipeket (Porsche ID kártya, Porsche 
töltőkártya) tartalmazó személyre szabott kártyát küldünk e-
mailben számos olyan országban, ahol ezeket a Szolgáltatásokat 
a termék megvásárlásakor kínálják. Ez a kártya azonosítószámot 
tárol, és ezzel a számmal lehet összekapcsolni az Ön Porsche 
azonosítóval ellátott felhasználói fiókját. Magán a kártyán az 
azonosítószámon kívül személyes adatokat - különösen az Ön 
nevét vagy címét - digitálisan nem tárolunk. Ha a kártya elvész, Ön 
letilthatja azt a Porsche azonosítóval ellátott felhasználói fiókjában. 
 
Miután kézhez kapta a Porsche ID kártyát, azt közvetlenül lehet 
használni a támogatott infrastruktúrával működő ügyletek során 
(például nyilvános töltőállomásokon). 
 
Ellenkező értelmű rendelkezések hiányában a jelen pontban leírt 
adatkezelési műveleteket az Önnel hatályban lévő szerződés 
teljesítése érdekében végezzük a GDPR 6. cikke 1. szakaszának 
b) pontja alapján. 

 

5.2 A My Porsche és a Porsche Connect szolgáltatások 

használata 

 
Az igényelt My Porsche és Porsche Connect szolgáltatásokat – a 
Szolgáltatástól függően – saját járművében használhatja 
(amennyiben rendelkezésre áll a járműben) mobil rádiókapcsolaton 
vagy további készülékeken keresztül a My Porsche szolgáltatás 
vagy saját Porsche Connect alkalmazásán keresztül, és azokat – 
megfelelő esetben – több vagy minden csatlakozási pontról 
használni tudja. Ennek érdekében a jármű vagy a megfelelő 
eszköz kapcsolódik a Porsche digitális szolgáltatási 
infrastruktúrához. 
 
Amikor Ön a My Porsche vagy a Porsche Connect áruházon 
keresztül igényelt Szolgáltatásokat a járművében vagy más 
készüléken használja, az Önre vonatkozó személyes adatokat a 
Szolgáltatások használatának biztosítása, támogatás és konkrétan 
meghatározott további célok érdekében kezeljük. Ellenkező 
értelmű rendelkezés hiányában az Ön személyes adatait kizárólag 
olyan mértékben dolgozzuk fel, amely a vonatkozó My Porsche 
vagy Porsche Connect szolgáltatás használatának biztosításához 
szükséges. 
 
Az egyedi My Porsche vagy a Porsche Connect szolgáltatások 
használata során a személyes adatok alábbi típusait kezeljük, 
például attól függően, hogy az egyedi Szolgálatás hogyan 
működik: 
 

a) azonosító információk, így például a jármű alvázszáma, 
az Ön Porsche azonosítója és a készülék, illetve a 
rendszer azonosítói az Ön készülékéhez és a mobil 
rádiómodulokhoz, amelyekre az Ön személyes, az Ön 
készüléke vagy járműve azonosításához van szükség a 
kapcsolat megteremtése, a Szolgáltatások használata 
vagy a tartalom elérése érdekében; 

b) engedélyekre vonatkozó információk, ideértve azt is, 
hogy a gépjárművet vagy a megfelelő készüléket 
aktiválták-e ahhoz a Porsche Connect szolgáltatáshoz, 
amellyel a regisztráció és a Porsche azonosítóval 
ellátott felhasználói fiók létrehozása során megadott 
személyes adatai összekapcsolhatók; 

c) a szükséges belépési információk, ha más szolgáltatók 
szolgáltatásait is igénybe kívánja venni, amelyeknek a 
használatához belépésre van szükség a járműről vagy 
egyéb készülékről; 
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d) kommunikációs információk, amelyekre azért van 
szükség, hogy létrejöhessen a kapcsolat az Ön járműve 
és/vagy más készülékek és a szervereink vagy a 
Porsche Connect szolgáltatásokat biztosító harmadik 
fél szolgáltató szerverei között; 

e) helymeghatározási és mozgásra vonatkozó 
információk, például GPS vagy adatátviteli adatok, 
amelyekre a helyalapú szolgáltatások használatához 
van szükség; 

f) nyelvi információk, amelyek lehetővé teszik a 
hangvezérlést és a hanggal történő belépést bizonyos 
Porsche Connect szolgáltatások esetében. A 
beszédhangra vonatkozó adatokat a járműből vagy más 
készülékről továbbítják cégünkhöz olyan felvételek 
formájában, amelyeket a rendszer írott szöveggé alakít. 
A szolgáltató által így létrehozott szöveget ezután 
visszaküldik a járműbe, és a felvétel nálunk ezt 
követően törlésre kerül; 

g) kapcsolatfelvételi információk, amelyeket a 
kommunikációs szolgáltatások során használnak fel, 
például e-mailek vagy SMS-ek küldésére; 

h) számlázási adatok, például egyedi kapcsolati 
nyilvántartások a számlázáshoz. Ezt az információt 
egyedi számlázás céljából az Ön címével és fizetési 
információjával kombinálhatjuk; 

i) további olyan tartalmak, amelyeket velünk vagy a 
szolgáltatókkal kell megosztania annak érdekében, 
hogy a Szolgáltatást biztosítani tudjuk az Ön számára. 

 
Az arra vonatkozó részletes információk, hogy a Szolgáltatás 
körében milyen személyes adatok kezelésére kerül sor, a 
vonatkozó Szolgáltatás leírásaiban olvashatók az alábbi címen: 
https://connect-store.porsche.com/hu/en/.  
 
A jelen dokumentumban, valamely Egyedi adatvédelmi 
szabályzatban vagy – megfelelő esetben – az adott Szolgáltatásra 
vonatkozó további egyedi adatvédelmi tájékoztatóban említett 
ellenkező értelmű rendelkezés hiányában az Ön személyes adatait 
minden esetben a GDPR 6. cikke 1. szakaszának b) pontja alapján 
kezeljük a Szolgáltatások ezzel összefüggésben történő nyújtása 
és az ahhoz kapcsolódó szerződés teljesítése érdekében. 

 

5.3 Külső szolgáltató igénybevétele 

 
Amennyiben olyan külső szolgáltatótól vesz igénybe 
szolgáltatásokat, akivel saját maga szerződött, ezeknek a 
szolgáltatásoknak a tartalma megjelenhet az Ön járművében vagy 
készülékén, és az információk megosztásra kerülhetnek az Ön 
járműve vagy készüléke és az adott szolgáltató között. 
 
Cégünknek a külső szolgáltató által végzett adatkezelésre vagy az 
adatkezelés helyére nincs befolyása. Ennek megfelelően kérjük, 
hogy a személyes adatok az adott szolgáltatásra vonatkozó 
kezelésének jellegével, körével és céljaival kapcsolatos 
információkkal kapcsolatban olvassa el a külső szolgáltató által 
kiadott adatvédelmi tájékoztatókat. 
 
A szükséges személyes adatokat a külső szolgáltató számára a 
GDPR 6. cikke 1. szakaszának b) pontja alapján továbbítjuk az 
Önnel kötött hatályos szerződésünk teljesítése érdekében. 

 

6. Jogos érdekek érvényesítése 

 
Amennyiben az Ön személyes adatait jogos érdekeink 
érvényesítése érdekében kezeljük, azt a jelen Általános 
adatvédelmi szabályzatban, az Egyedi adatvédelmi 
szabályzatokban vagy – megfelelő esetben – a konkrét 
Szolgáltatásra vonatkozó további egyedi adatvédelmi 
tájékoztatókban ismertetett adatkezelési műveletek és célok 
mellett végezzük a konkrét Szolgáltatás körén belül, különösen az 
alábbi érdekekkel összefüggésben: 
 

1. termékek, szolgáltatások és ügyfélszolgálati ajánlatok, 
valamint az üzleti tranzakciók és eljárások 

lebonyolítására irányuló egyéb intézkedések 
továbbfejlesztése; 

2. a termékminőség javítása, hibák és zavarok 
megszüntetése, többek között a járműadatok és az 
ügyfelek visszajelzéseinek elemzése révén; 

3. adatkezelés a leendő ügyfelek és az ügyfélszolgálat 
központi platformján, valamint a forgalmazási lánc felső 
szakaszában és az értékesítési oldalon lévő 
rendszerekben az ügyfélhűség biztosítása és 
értékesítés céljából annak érdekében, hogy egyedi 
kiszolgálást biztosítsunk a meglévő és leendő ügyfelek 
számára; 

4. garanciális és szervizügyek kezelése, megkeresések 
és egyéb olyan kérések feldolgozása, amelyeket 
leendő ügyfelek és nem szerződéses ügyfelek küldtek; 

5. kereslet és ügyfélszegmentáció elemzése, pl. 
affinitások, preferenciák és ügyfélpotenciál számítása 
és értékelése; 

6. kockázatkezelés és visszahívási kampányok 
koordinálása; 

7. hitelbírálatok, hitelirodákkal (pl. SCHUFA) történő 
adatmegosztás segítségével; 

8. jogszabályi megfelelőség biztosítása, jogsértések 
megelőzése és velük szemben történő védekezés 
(különösen bűncselekmények esetén), jogi követelések 
érvényesítése és velük szemben történő védekezés; 

9. műszaki rendszerek és technikai adatkezelés 
elérhetőségének, működésének és biztonságának 
garantálása. 

 
Az említett adatkezelésre ebben a tekintetben a GDPR 6. cikke 1. 
szakaszának f) pontja alapján kerül sor. 

  

7. Hozzájárulás 

 
Amennyiben Ön bizonyos adatfeldolgozási műveletekhez 
hozzájárul, a hozzájárulást mindig a konkrét célhoz rendeljük 
hozzá; a célok minden esetben a konkrét hozzájárulási 
nyilatkozatban foglaltakon alapulnak. Jelen esetben az adatok 
kezelésére a GDPR 6. cikke 1. szakaszának a) pontja alapján kerül 
sor. Ha Ön az adatkezeléshez nem járult hozzá, nem tudunk 
eleget tenni a hozzájáruláshoz tartozó kérésének. A már megadott 
hozzájárulást a továbbiakban bármikor visszavonhatja anélkül, 
hogy ez érintené a visszavonást megelőzően a jóváhagyás alapján 
történt adatfeldolgozás jogszerűségét. 
 
Az Ön által adott hozzájárulás alapján a hozzájáruló nyilatkozatban 
felsorolt cégek az adatokat konkrét célokra használhatják fel, 
például meglévő és leendő ügyfelek egyedi kiszolgálására, 
valamint felvehetik Önnel a kapcsolatot az Ön által választott 
kommunikációs csatornákon keresztül. 
 
Ha az Ön adatait meglévő és leendő ügyfelek egyedi 
kiszolgálásához használjuk fel ebben a körben, akkor ennek célja, 
hogy Önt izgalmas Porsche márka- és ügyfélszolgálati élménnyel 
ajándékozzuk meg, és hogy személyre szabott és releváns 
információkat osszunk meg Önnel. Az, hogy az Ön adatai közül 
konkrétan melyeket használjuk fel a meglévő és a leendő ügyfelek 
egyedi kiszolgálása céljából, többek között azon múlik, hogy a 
megkeresések, megrendelések és tanácsadás alapján (pl. 
Porsche termékek megvásárlásakor) milyen adatokat gyűjtöttünk 
össze és hogy Ön milyen adatokat (pl. az Ön személyes 
érdeklődésére vonatkozó adatokat) bocsátott rendelkezésre a 
megfelelő kapcsolattartási pontokon (pl. ezen a honlapon vagy a 
Porsche Centrumon) keresztül. 
 
Ilyen esetben az Ön által adott hozzájárulás egyedi alkalmazási 
köre és rendeltetése a kapcsolattartási ponton keresztül adott 
hozzájáruló nyilatkozat tartalmán alapul. 

 

8. Személyes adatok címzettjei 
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Belső címzettek: A PSM GmbH munkatársai közül csak azok 
férhetnek hozzá az Ön adataihoz, akiknek a fentiekben 
megnevezett célokhoz azokra szüksége van. 
 
Külső címzettek: Az Ön személyes adatait csak abban az esetben 
közölhetjük a PSM GmbH társaságon kívül külső címzettekkel, ha 
arra az adott Szolgáltatás nyújtásához és teljesítéséhez szükség 
van, ha azt a törvény megengedi, illetve Ön azt engedélyezte 
számunkra. 
 
Külső címzettek az alábbi személyek lehetnek: 
 
a) Adatfeldolgozók: 
 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG vagy leányvállalatai, illetve külső 
szolgáltatók, akiket a szolgáltatások nyújtásával megbízunk, 
többek között technikai infrastruktúra terén és a PSM GmbH 
kínálatának szolgáltatása/karbantartása, illetve tartalom nyújtása 
érdekében. Az Ön személyes adatainak védelme érdekében 
gondosan megválogatjuk és rendszeresen ellenőrizzük ezeket az 
adatfeldolgozókat. A szolgáltatók a személyes adatokat kizárólag 
az általunk meghatározott célokra és az utasításaink szerint 
használhatják. 
 
b) Köztestületek: 
 
Kormányzati szervek és állami intézmények, például 
adóhatóságok, ügyészségek vagy bíróságok, amelyek számára a 
törvény által előírt okokból vagy jogos érdekek érvényesítése 
érdekében továbbítjuk (illetve továbbítanunk kell) a személyes 
adatokat. Ilyen esetekben az adattovábbításra a GDPR 6. cikke 1. 
szakaszának c) és/vagy f) pontja alapján kerül sor. 
 
c) Magán testületek 
 
Porsche kereskedők és szervízműhelyek, együttműködő 
partnerek, szolgáltatók vagy személyek, akik számára a 
személyes adatokat hozzájárulás alapján, valamely Önnel kötött 
szerződés teljesítése vagy jogos érdekek érvényesítése 
érdekében továbbítjuk; például a Porsche Centrumok és Porsche 
szervízközpontok, finanszírozó bankok, egyéb szolgáltatásokat 
nyújtó cégek vagy szállítmányozók. Ilyen esetekben az 
adattovábbítás a GDPR 6. cikke 1. szakaszának a), b) és/vagy f) 
pontja alapján történik. 

 

9. Adatfeldolgozás harmadik országban 

 
Amennyiben az adatok továbbítása olyan testület részére történik, 
amelynek székhelye, illetve az adatfeldolgozás helye nem az 
Európai Unió valamely tagállama vagy az Európai Gazdasági 
Térséghez tartozó más állam területén található, az adatok 
továbbítását megelőzően gondoskodunk arról, hogy – a 
jogszabály által megengedett kivételes eseteket leszámítva – a 
fogadó szervezeten belül az adatvédelem szintje megfelelő legyen 
(pl. az Európai Bizottság által kiadott megfelelőségi határozat 
vagy olyan megfelelő biztosítékok alapján, mint a fogadó 
szervezet által kiadott, az EU-USA adatvédelmi pajzsnak megfelelő 
igazolás vagy a fogadó szervezettel „az Unión belüli általános 
szerződési feltételekre” vonatkozóan megkötött megállapodás 
révén), illetve hogy Ön hozzájárulását adja az adatok 
továbbításához. 
 
A harmadik országokban működő fogadó szervezetek áttekintő 
jegyzékét, illetve az adatvédelem megfelelő szintjének biztosítása 
érdekében megkötött szerződésekben szereplő konkrét 
rendelkezéseket is az Ön rendelkezésére tudjuk bocsátani. Ehhez 
kérjük, használja a jelen Általános adatvédelmi szabályzat 1. 
pontjában foglalt információkat. 

 

10. Harmadik személyek által gyűjtött adatok 

 
Nem csak azokat a személyes adatokat dolgozzuk fel, amelyeket 
közvetlenül Öntől kapunk. Külső személyektől is kapunk személyes 
adatokat, amennyiben arra jogszabályi alapunk van. 

 
A harmadik személyek által gyűjtött adatokkal kapcsolatban 
részletes információkat az Egyedi adatvédelmi szabályzatban és – 
megfelelő esetben – az adott Szolgáltatásra vonatkozó további 
egyedi adatvédelmi tájékoztatókban talál. 

 

11. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás 

 
Nem alkalmazzuk a GDPR 22. cikke szerinti automatizált 
döntéshozatalt az üzleti kapcsolatok előkészítésére, létrehozására 
és/vagy folytatására. Amennyiben profilalkotásra kerül sor, az 
kizárólag az Általános adatvédelmi szabályzat, az Egyedi 
adatvédelmi szabályzatok vagy – megfelelő esetben – a konkrét 
Szolgáltatásra vonatkozó további egyedi adatvédelmi tájékoztatók 
alkalmazási körében említett célokra és az említett jogszabályi 
alapokon történik. 

 

12. Az adattárolás időtartama; az adatok törlése 

 
Azt az esetet kivéve, ha az adott Szolgáltatások leírásában 
meghatározták a személyes adatok tárolásának és/vagy 
törlésének konkrét időtartamát, az alábbi rendelkezéseket kell 
alkalmazni: 
 
Az Ön személyes adatait addig tároljuk, ameddig arra az adatok 
rendeltetése érdekében szükség van vagy – hozzájárulás esetén – 
mindaddig, amíg Ön vissza nem vonja a hozzájárulást. Abban az 
esetben, ha tiltakozik az adatkezelés ellen, személyes adatait 
töröljük, kivéve, ha az adatkezelés folytatása a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések szerint megengedett. Személyes 
adatait abban az esetben is töröljük, ha egyéb törvényes okokból 
arra kötelesek vagyunk. 
 
Ezen általános alapelvek alkalmazásával rendszerint késedelem 
nélkül töröljük az Ön személyes adatait az alábbi esetekben: 

- ha a jogszabályi alap már nem alkalmazandó, feltéve, 
hogy nincs más alkalmazandó jogszabályi alap (pl. 
kereskedelmi és adójogszabályok által kötelezővé tett 
tárolási időtartamok). Ez utóbbi esetben a személyes 
adatokat akkor töröljük, ha a másik jogszabályi alap 
már nem alkalmazandó. 

- ha már nincs rájuk szükség a szerződés előkészítése 
és teljesítése, illetve jogos érdekeink érvényesítése 
érdekében, és nincs más alkalmazandó jogszabályi 
alap (pl. kereskedelmi és adójogszabályok által 
kötelezővé tett tárolási időtartamok). Ez utóbbi esetben 
a személyes adatokat akkor töröljük, ha a másik 
jogszabályi alap már nem alkalmazandó. 

- ha már nem alkalmazandó az a cél, amelyre az 
adatokat gyűjtöttük, és nincs egyéb alkalmazandó 
jogszabályi alap (pl. kereskedelmi és adójogszabályok 
által kötelezővé tett tárolási időtartamok). Ez utóbbi 
esetben a személyes adatokat akkor töröljük, ha a 
másik jogszabályi alap már nem alkalmazandó. 

 

13. Az érintettek jogai 

 
Az adatfeldolgozásban érintett félként Ön számos joggal 
rendelkezik, így különösen: 
 

Hozzáféréshez való jog: Önnek joga van az Önre vonatkozó, 
általunk tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást 
kapni. 
 

Helyesbítéshez és törléshez való jog: Kérheti cégünktől, hogy 
a téves adatokat helyesbítsük és – amennyiben a törvényes 
előfeltételek teljesülnek – az adatait töröljük. 
 

Az adatkezelés korlátozása: Amennyiben annak törvényes 
előfeltételei teljesülnek, kérheti cégünket, hogy személyes 
adatainak kezelését korlátozzuk. 
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Adathordozhatóság: Ha Ön szerződés vagy jóváhagyás alapján 
bocsátotta rendelkezésünkre az adatokat, – amennyiben annak 
törvényes előfeltételei teljesülnek – kérheti, hogy az Ön által 
rendelkezésünkre bocsátott adatokat tagolt, széles körben 
használt és géppel olvasható formátumban megkapja, illetve, hogy 
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk. 
 

Adatkezelés elleni tiltakozás „jogos érdek” alapján. Ön 

jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 

bármikor tiltakozzon az általunk végzett adatkezelés ellen, 

amennyiben a tiltakozás a „jogos érdek” alapján történik. 

Amennyiben él a tiltakozás jogával, a személyes adatait a 

továbbiakban nem kezeljük, kivéve, ha jogszabályi 

előírásoknak megfelelően bizonyítani tudjuk, hogy az 

adatkezelés folytatását olyan kényszerítő erejű jogos okok 

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön jogaival 

szemben. 

 

A hozzájárulás visszavonása: Amennyiben az adatainak 

feldolgozásához a korábbiakban hozzájárult, ezt a 

hozzájárulást a továbbiakra nézve bármikor jogában áll 

visszavonni. A visszavonás időpontjáig történt adatkezelés 

jogszerűségét a visszavonás nem érinti. 
 

Panasztételi jog a felügyeleti hatóság felé: Panaszt is 
benyújthat az illetékes felügyeleti hatóság felé, amennyiben úgy 
ítéli meg, hogy adatainak feldolgozása az alkalmazandó 
jogszabályokba ütközik. Ennek érdekében felveheti a kapcsolatot 
lakóhelye vagy országa, vagy cégünk székhelye szerint illetékes 
adatvédelmi felügyeleti hatósággal. 
 

Kapcsolatfelvétel: A fentieken túlmenően cégünkkel is 
díjmentesen kapcsolatba léphet, ha bármilyen kérdése lenne 
személyes adatainak kezelését, érintett személyként az Önt 
megillető jogokat, illetve az Ön által adott bármely hozzájárulást 

illetően. Ha a fentiekben felsorolt bármely jogát gyakorolni kívánja, 
kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com e-mail címen 
vagy postai levélben, a fenti 1. pontban említett címen. A 
kapcsolatfelvétel során kérjük, tegye lehetővé cégünk számára az 
Ön egyértelmű azonosítását. 

 

14. Adatbiztonság 

 
Az alkalmazandó jogszabályi előírásokkal összhangban a 
legkorszerűbb technológiáknak megfelelő valamennyi szükséges 
műszaki és szervezeti intézkedést megtesszük a kockázattal 
arányos szintű védelem biztosítása érdekében. 

 

15. Harmadik személyek ajánlatai 

 
A külső szolgáltatóknak a honlapon található Szolgáltatásainkról 
belinkelt szolgáltatásait külső személyek hozzák létre és 
biztosítják. A hivatkozott szolgáltatások kialakítására, tartalmára 
és/vagy működésére cégünknek semmilyen befolyása nincs. 
Kifejezetten elhatároljuk magunkat valamennyi hivatkozott 
szolgáltatás tartalmától. Tájékoztatásul közöljük, hogy külső 
személyek honlapunkon hivatkozott szolgáltatásai sütiket 
telepíthetnek az Ön készülékére, illetve személyes adatokat 
gyűjthetnek. Erre a folyamatra nincs befolyásunk. Szükség esetén 
az ezzel kapcsolatos felvilágosításért forduljon közvetlenül a 
hivatkozott szolgáltatás szolgáltatójához. 

 

16. A Szabályzat hatályos változata 

 
A jelen adatvédelmi szabályzat legfrissebb változata 
alkalmazandó. 
 
Utoljára módosítva: 2019. november 1. 
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Egyedi adatvédelmi szabályzat 

 

My Porsche és Porsche Connect Store / My Porsche és Porsche Connect Store weboldal 
 

 
A My Porsche és a Porsche Connect Store oldalakon (a 
továbbiakban: „oldal”) Ön My Porsche szolgáltatásokat, Porsche 
Connect szolgáltatásokat, Porsche Drive szolgáltatásokat és 
Funkció kérésre (FoD) vonatkozó szolgáltatásokat igényelhet, 
valamint aktiválni tudja a hozzájuk tartozó licenceit. Ehhez a My 
Porsche oldalon kell regisztrálnia, és Porsche azonosítóval ellátott 
felhasználói fiókkal kell rendelkeznie. A fenti szolgáltatásokat a 
szolgáltatástól függően a honlapunkon, különböző Porsche 
alkalmazásokon, illetve– amennyiben ez a lehetőség biztosított az 
Ön járművében – rádiós kapcsolaton keresztül a gépkocsijában is 
használni és kezelni tudja. 
 

1. Megjegyzések a honlapunk használatával kapcsolatban 

 

1.1 Honlapunk elérhetősége 

 
Honlapunk bizonyos részei regisztráció nélkül is elérhetők. 
Előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait abban az esetben is 
feldolgozzuk, ha a honlapot regisztráció nélkül használja. 
 

1.1.1 Automatizált adatgyűjtés 

 
Amikor Ön a készüléke segítségével felkeresi honlapunkat, az 
alábbi adatok kerülnek feldolgozásra: 
 

- a hozzáférés dátuma és időpontja, 
- a honlapon történő látogatás időtartama, 
- a készülék típusa, 
- az Ön által használt operációs rendszer, 
- az Ön által igénybe vett funkciók, 
- a forgalmazott adatmennyiség, 
- az esemény típusa, 
- az Ön IP-címe, 
- a hivatkozási oldal URL-címe, 
- tartománynév. 

 
Ezeket az adatokat az Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”) 6. 
cikke 1. szakaszának f) pontja alapján dolgozzuk fel a honlap 
elérhetővé tétele, a rendszer üzemelésének biztosítása, valamint 
az üzemzavarok felismerése és megszüntetése céljából. Ennek 
során arra törekszünk, hogy lehetővé tegyük honlapunk 
használatát és folyamatosan biztosítsuk annak 
működőképességét. A honlapunkra történő látogatáskor ezen 
adatok feldolgozása automatikusan történik. A honlapot csak 
abban az esetben tudja használni, ha ezeket az adatokat 
rendelkezésre bocsátja számunkra. Az adatokat az Ön 
azonosítására nem használjuk fel. 
 

1.1.2 Adatkezelés online termékeink és 

szolgáltatásaink továbbfejlesztése érdekében 
 
Az 1.1.1. pontban megjelölt, automatikusan gyűjtött adatokat 
ezen kívül szolgáltatásaink teljesítményének javítása, 
rendelkezésre állásuk biztosítása és a felhasználói élmény 
optimalizálása, valamint honlapunk használatának értékelése 
érdekében, a weboldal használatáról szóló jelentések 
összeállításához, illetve a használattal összefüggő egyéb 
szolgáltatások nyújtásához használjuk fel. 

Az Ön adatait a GDPR 6. cikke 1. szakaszának f) pontja 
értelmében termékeink teljesítményének és rendelkezésre 
állásának, valamint a honlapunkra látogató felhasználók 
tevékenységének elemzésével összefüggő jogos érdekünk alapján 

dolgozzuk fel. Az adatokat nem használjuk fel az Ön 
azonosítására. 

A jelen pont szerinti adatkezelés során sütiket is tárolunk. Ezzel 
kapcsolatban részletesebb felvilágosítást talál az 1.1.3. pontban. 
 

1.1.3 Sütik kezelése 
 
Annak érdekében, hogy a honlapon sokféle funkciót tudjunk 
biztosítani az Ön számára, valamint hogy honlapunk használatát 
kényelmesebbé tegyük és a termékeinket és szolgáltatásainkat 
optimalizáljuk, ún. „sütiket” vagy a „sütikhez hasonlóan működő 
technológiákat” – ezek többnyire kisméretű fájlok – tárolhatunk az 
Ön készülékén. Ha el szeretné kerülni a sütik, illetve a sütikhez 
hasonlóan működő technológiák használatát, úgy akadályozhatja 
meg a sütik saját készülékén történő tárolását, hogy a készüléke 
beállításaiban és/vagy a böngészőjében kikapcsolja ezt a funkciót, 
vagy kifogást emel a sütik tárolása ellen. Tájékoztatjuk, hogy a 
sütik letiltása következtében előfordulhat, hogy termékeinket és 
szolgáltatásainkat nem tudja teljes körűen igénybe venni. A sütik 
és a sütikhez hasonlóan működő technológiák által végzett 
adatfeldolgozás jellegére, terjedelmére, céljaira, jogszabályi 
alapjaira, valamint az ellenük való tiltakozással kapcsolatos 
lehetőségekre vonatkozó részletes információkat a Porsche 
Smart Mobility a sütik használatára vonatkozó szabályzatában 
olvashat, amely az alábbi címen érhető el: https://connect-
store.porsche.com/hu/en/t/privacy. 
 

1.2 Eszközhozzáférésre vonatkozó engedélyek 
 
Bizonyos funkciók használatához szükség lehet rá, hogy 
engedélyezze a hozzáférést saját tartózkodási helyének 
meghatározásához. 
 
A hozzájárulás minden esetben önkéntes. Mindazonáltal ha az 
érintett funkciókat használni kívánja, szükség van a 
hozzájárulásra, ellenkező esetben ezeket a funkciókat nem tudja 
használni. 

A hozzájárulás addig marad érvényben, amíg azt nem 
érvényteleníti saját készülékén és/vagy Internet-böngészőjében a 
megfelelő beállítás kikapcsolásával. 
 

1.3 Különleges szolgáltatások és funkciók 
 
Honlapunk használata során előfordulhat, hogy önkéntesen adja 
meg személyes adatait, illetve szolgáltatásokra vagy funkciókra 
regisztrál. Amikor az alábbiakban leírt szolgáltatásokra és 
funkciókra regisztrál és azokat használja, személyes adatait az 
alábbiakban meghatározott módon kezeljük. 
 
Előzetes regisztrációra és Porsche ID felhasználói fiók 
létrehozására van szükség a honlapunkon elérhető szolgáltatások 
és funkciók az 1.3.2. pontban leírtak szerinti használatához. Az 
1.3.3. pontban felsorolt szolgáltatások és funkciók használatához 
nincs szükség előzetes regisztrációra. 
 

1.3.1 Regisztráció és a Porsche ID felhasználói fiók 

létrehozása 
 
A regisztrációs eljárásra és a Porsche ID felhasználói fiók 
létrehozására vonatkozó információk a My Porsche és a Porsche 
Connect Szolgáltatások / Porsche Digital Szolgáltatási 
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Infrastruktúra általános adatvédelmi szabályzatának 4.1. 
pontjában találhatók. 
 

1.3.2 Egyedi funkciók használata 

regisztrációval/bejelentkezéssel 
 
A honlapunkon található termékeink és szolgáltatásaink részét 
képező funkciók és az esetenként feldolgozott személyes adatok, 
az adatkezelés céljai és jogszabályi alapja az alábbiakban 
megtalálhatók. 
 

1.3.2.1 Szolgáltatások igénylése és aktiválása, fizetési 

információk kezelése 
 
A szolgáltatások honlapunkon keresztül történő igénylésére és a 
kapcsolódó fizetési információk kezelésére vonatkozó információk 
a My Porsche és a Porsche Connect Szolgáltatások / Porsche 
Digital Szolgáltatási Infrastruktúra általános adatvédelmi 
szabályzatának 5.1. pontjában találhatók. 
 
Szükség esetén az elérhető szolgáltatásainkhoz kapcsolódó 
személyes adatok kezeléséről szóló további információkat az 
adott szolgáltatásra vonatkozó kiegészítő egyedi adatvédelmi 
tájékoztatókban találja meg. 
 

1.3.2.2 A My Porsche és a Porsche Connect szolgáltatások 

használata 

 
A My Porsche és a Porsche Connect szolgáltatások honlapunkon 
keresztül történő igénybevételére vonatkozó információk a My 
Porsche és a Porsche Connect Szolgáltatások / Porsche Digital 
Szolgáltatási Infrastruktúra általános adatvédelmi szabályzatának 
5.2. pontjában találhatók. 
 

1.3.2.3 Karbantartási és garanciális információk 

biztosítása 
 
Ennek a funkciónak a használatához előzetes regisztrációra és 
Porsche ID felhasználói fiók létrehozására van szükség. 
 
Annak érdekében, hogy a honlapunkon található My Porsche 
portálon információkat szolgáltathassunk Önnek a gépkocsijáról, 
az érvényes garanciákról és a visszahívási akciókról, a gépkocsija 
felszereltségére vonatkozó információkat és járműve törzsadatait 
kezeljük; ezek közé tartoznak például a gépkocsi alvázszáma, az 
érvényes garanciák, valamint a gépjármű forgalmi engedélyében 
szereplő gyártási év és a modell képe. 
 
Az Ön személyes adatait a köztünk hatályban lévő szerződés 
teljesítése érdekében dolgozzuk fel a GDPR 6. cikke 1. szakasza 
b) pontjának megfelelően. 
 

1.3.2.4 Szervízidőpontok igénylése 
 
Ennek a funkciónak a használatához előzetes regisztrációra és 
Porsche ID felhasználói fiók létrehozására van szükség. 
 
Ahhoz, hogy Ön a Porsche kereskedőktől és szervízműhelyektől a 
honlapunkon található My Porsche portálon keresztül 
szervízidőpontot igényelhessen, kérésére az Ön által kiválasztott 
megfelelő egység rendelkezésére bocsátjuk az Ön ügyfél- és 
gépkocsi-adatait. Ha Ön a szervízigénylés keretében ehhez 
hozzájárul, továbbítjuk az adott igénylés során Ön által kiválasztott 
kereskedésnek vagy szervízműhelynek az Ön nevét, címét, 
telefonszámát, emailcímét, Porsche ID azonosítóját, a forgalmi 
engedélyben szereplő gépkocsi-azonosítószámot, gépkocsija 
típusát, az Ön által választott szervízidőpontokat, az Ön által 
igényelt szervizműveletek körét, az Ön igényére vonatkozó 
kiegészítő üzenetet, valamint Ön által kívánt kapcsolattartási 
módokat. 
 

Az Ön személyes adatainak továbbítására egyszer van szükség a 
vonatkozó szolgáltatási igénnyel kapcsolatban; az adattovábbítás 
jogszabályi alapja a GDPR 6. cikke 1. szakaszának a) pontja 
szerint az Ön hozzájárulása. Az Ön szervízigénylését a köztünk 
hatályban lévő szerződés teljesítése érdekében a GDPR 6. cikke 
1. szakasza b) pontjának megfelelően tároljuk. 
 

1.3.3 Egyedi funkciók használata 

regisztráció/bejelentkezés nélkül 
 
A honlapunkon elérhető funkciók, az egyes esetekben feldolgozott 
személyes adatok, az adatkezelés céljai és jogszabályi alapja az 
alábbiakban olvashatók. 
 

1.3.3.1 Kapcsolattartás online csevegő alkalmazás 

segítségével 
 
Ennek a funkciónak a használatához nincs szükség előzetes 
regisztrációra és Porsche ID felhasználói fiók létrehozására. 
 
Honlapunk bizonyos részein online csevegési lehetőséget 
biztosítunk a kapcsolattartásra és tanácsadásra. Az online 
csevegés során szöveges üzeneteken keresztül kommunikálhat 
tanácsadóinkkal. Az online csevegés megnyitása és használata 
esetén annak megkezdésekor az Ön böngészője technikai 
okokból továbbítja az alábbi adatokat, amelyeket az Ön által más 
esetekben megadott egyéb adatoktól elkülönítve tárolunk: 
 

- a hozzáférés dátuma és időpontja, 
- a honlapunkon történt látogatás időtartama, 
- az Internet-böngésző típusa és verziója, 
- az Ön által használt operációs rendszer, 
- a forgalmazott adatmennyiség, 
- az esemény típusa, 
- az Ön IP-címe. 

 
Az adatkezelés jogilag a GDPR 6. cikke 1. szakaszának f) pontján 
alapul; jogos érdekünk a termékeink és szolgáltatásunk 
működőképességének és biztonságának megőrzése és 
fenntartása, valamint a hibák kijavítása. Ebben az összefüggésben 
az adatokat – az érintettek azonosítása nélkül – különféle 
elemzések céljára is feldolgozzuk. 
 
Ha Ön ezt követően további személyes adatot ad meg számunkra 
az online csevegés során, azt önkéntesen teszi. Ahol személyes 
adatokra van szükség a probléma megoldásához, tájékoztatni és 
kérni fogjuk Önt az adatok megadására. Az online csevegés során 
a beviteli képernyőre Ön által beírt szövegeket megbízásunkból 
egy külső szolgáltató szerverén tárolják. Az adatkezelés 
jogszabályi alapját ebben az esetben a GDPR 6. cikke 1. 
szakaszának b) pontja képezi. 
 

2. Az érintettek jogai 
 
Az adatfeldolgozásban érintett félként Önt különféle jogok illetik 
meg. Így különösen jogosult rá, hogy a sütik vagy a sütikhez 
hasonlóan működő technológiák használata ellen bármikor 
tiltakozzon. Részletes információkat a Porsche Smart Mobility 
sütik weboldalakon történő használatára vonatkozó 
szabályzatában olvashat, amely az alábbi címen érhető el: 
https://connect-store.porsche.com/hu/en/t/privacy. 
 
Az Ön további jogaival kapcsolatos részletes információk a My 
Porsche és a Porsche Connect Szolgáltatások / Porsche Digital 
Szolgáltatási Infrastruktúra általános adatvédelmi szabályzatának 
13. pontjában találhatók, amely az alábbi címen tekinthető meg: 
https://connect-store.porsche.com/hu/en/t/privacy. 
 

3. Az adatvédelmi szabályzat módosítása 
 
Társaságunk a jelen egyedi adatvédelmi szabályzat 
módosításához való jogot fenntartja. Az Adatvédelmi Szabályzat 
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Porsche Smart Mobility 

 

Sütik használatára vonatkozó szabályzat weboldalakhoz 

 

 

Alkalmazási terület 

 
A weboldalakon a sütik használatára vonatkozó jelen szabályzat a 
My Porsche és a Porsche Connect Szolgáltatások / a Porsche 
digitális szolgáltatási infrastruktúra általános adatvédelmi 
szabályzatával és az egyedi adatvédelmi szabályzatokkal, valamint 
– megfelelő esetben – a weboldalként működő szolgáltatásokra (a 
továbbiakban: „weboldal”) vonatkozó további egyedi adatvédelmi 
nyilatkozatokkal együtt alkalmazandó. A szabályzatban bemutatjuk 
a sütik és a sütikhez hasonlóan működő technológiák (a 
továbbiakban együttesen: „sütik”) osztályozását, alkalmazási 
körét, célját és jogszabályi alapját, illetve a sütikkel kapcsolatos 
adatkezelés elleni tiltakozás lehetőségét. Minden egyéb 
információt illetően a My Porsche és a Porsche Connect 
Szolgáltatások / a Porsche digitális szolgáltatási infrastruktúra 
általános adatvédelmi szabályzata és az egyedi adatvédelmi 
szabályzatok, valamint – megfelelő esetben – a weboldalként 
működő szolgáltatásokra vonatkozó további egyedi adatvédelmi 
nyilatkozatok alkalmazandók. Dátum: 2019/01/11. 

 

Mit nevezünk sütinek? 
 
Sütiket azért használunk, hogy sokféle funkciót biztosíthassuk az 
Ön számára, meghatározhassuk az Ön preferenciáit és 
kényelmesebbé tegyük a weboldalunk használatát, valamint hogy 
optimalizálni tudjuk termékeinket és szolgáltatásainkat. A sütik 
rendszerint az Ön Internet-böngészője által a saját készülékén 
tárolt kisméretű szövegfájlok. 

 

A sütik osztályozása 
 
A sütik különböző célokra szolgálnak, és különféle funkciókkal 
rendelkeznek. Különbséget teszünk aszerint, hogy egy adott süti 
használatára technikai okból van-e szükség (technikai 
szükségszerűség), hogy azt a rendszer mennyi ideig tárolja és 
alkalmazza (a tárolás időtartama), hogy a sütit a saját honlapunk 
vagy külső honlap helyezte-e el, illetve, hogy az adott sütit vagy a 
sütikhez hasonlóan működő technológiát melyik szolgáltató 
helyezte el (a továbbiakban együttesen: „Sütiért felelős 
szolgáltató"). 
 
Technikai szükségszerűség 
 
Technikai okokból szükséges sütik: Egyes sütiket azért 
használunk, mivel azok feltétlenül szükségesek honlapunk és a 
honlap funkcióinak megfelelő működéséhez. Amikor Ön felkeresi a 
honlapunkat, vagy egy adott funkciót hajt végre, ezeket a sütiket a 
rendszer automatikusan elhelyezi a készülékén, feltéve, hogy a 
böngészőjében nem tiltotta le a sütik fogadását. 
 
Technikai szempontból nem feltétlenül szükséges (opcionális) 
sütik: A technikai szempontból nem feltétlenül szükséges sütik 
ezzel szemben többek között arra szolgálnak, hogy javítsuk 
honlapunk kényelmi szolgáltatásait és teljesítményét, illetve hogy 
elmentsük az Ön által meghatározott beállításokat. A technikai 
szempontból nem feltétlenül szükséges sütiket arra is használjuk, 
hogy információt kapjunk honlapunk bizonyos területeinek 
látogatottságáról, melynek révén a jövőben célzott módosításokat 
hajthatunk végre annak érdekében, hogy az Ön igényeinek még 
jobban meg tudjunk felelni. Technikai szempontból nem feltétlenül 
szükséges sütiket kizárólag abban az esetben tárolunk, ha Ön a 
megfelelő négyzetre kattintva megerősíti, hogy tudomásul veszi 
az adatvédelmi nyilatkozatunkban foglaltakat, és a honlapunkat a 
továbbiakban is használja. 
 

A tárolás időtartama 
 
Munkamenet sütik: A legtöbb sütire kizárólag addig van szükség, 
ameddig Ön a honlapon tartózkodik, illetve ott valamilyen 
tevékenységet végez. Ezt követően, amint Ön kilép a honlapról 
vagy az aktuális munkamenet véget ért (ún. „munkamenet-sütik"), 
ezek a sütik törlődnek vagy érvényüket vesztik. A munkamenet-
sütiket többek között a honlapon történő regisztrációval vagy a 
bevásárlókosár tartalmával kapcsolatos információknak az adott 
munkamenet végéig történő megőrzéséhez használjuk. 
 
Állandó sütik: Sütiket hosszabb ideig csak ritkán tárol a rendszer. 
Erre például azért lehet szükség, hogy a rendszer felismerje Önt, 
így amikor egy későbbi időpontban újra belép a honlapra, 
hozzáférhessen a korábban elmentett beállításaihoz. Ez lehetővé 
teszi, hogy Ön gyorsabban vagy könnyebben hozzáférhessen 
weboldalainkhoz úgy, hogy ne kelljen bizonyos beállításokat – mint 
például a használni kívánt nyelvet – újból megadnia. Az állandó 
sütik a használatot követően meghatározott idő után 
automatikusan törlődnek a gépről. 
 
Kommunikációs sütik: Ezek a sütik a Porsche belső szerverei 
közötti kommunikációra szolgálnak. A kommunikációs sütik a 
felhasználói tevékenység kezdetén kerülnek fel a számítógépre, 
majd a tevékenység végeztével törlődnek. A kommunikációs 
sütikhez az adott tevékenység során a rendszer egyedi azonosító 
számot rendel, amely nem tartalmaz az ügyfél vagy felhasználó 
azonosítására alkalmas információt. 
 
A sütikért felelős szolgáltatók 
 
Saját sütik: A sütiket rendszerint a honlapunkat megbízás alapján 
üzemeltető személy helyezi el az Ön böngészőjében, amikor a 
honlapunkat felkeresi. 
 
Külső sütik: Az ún. „külső szolgáltatótól származó sütiket” más 
személyek vagy weboldalak – például internetes elemző eszközök 
szolgáltatói – helyezik el és használják. Az internetes elemző 
eszközökkel és az oldalak látogatottságának mérésével 
kapcsolatban több információt a sütik használatára vonatkozó 
szabályzatunk további részében talál. Külső szolgáltatók reklámok 
megjelenítésére vagy közösségi hálózatépítő oldalakról származó 
tartalmak – például közösségi beépülő modulokon keresztül 
történő – elhelyezésére is használják a sütiket. 

 

Sütik felhasználása internetes elemzések és az oldalak 

látogatottságának mérése céljából  
 
Internetes elemzések és az oldalak látogatottságának mérése 
céljából az alábbi szolgáltatásokat vesszük igénybe: 
 
Cégünk a Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 
4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország) („Google") internetes 
analitikai szolgáltatását, a Google Analytics szolgáltatást veszi 
igénybe. A Google Analytics harmadik felektől származó sütiket 
használ annak meghatározására, hogy honlapunk bizonyos 
felületeit a felhasználók milyen gyakorisággal keresik fel, illetve a 
felhasználó preferenciák meghatározására. A honlapunk 
használatáról a sütik által létrehozott információkat (beleértve az 
Ön rövidített IP-címét is) tárolás céljából a Google egyik USA-ban 
található kiszolgálójára továbbítjuk. A Google ezeket az 
információkat Társaságunk megbízásunkból arra használja fel, 
hogy értékelje a honlap használatát, beszámolókat állítson össze 
számunkra a honlapon végzett tevékenységekről és további 
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szolgáltatásokat nyújtson a honlap és az internet használatával 
kapcsolatban. 
 
A webelemzéshez és a látogatottság méréséhez kapcsolódó 
szolgáltatások – például a Google Analytics – igénybevételének 
jogszabályi alapja az Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR") 6. 
cikke 1. bekezdésének f) pontja; jogos érdekünk ennek 
megfelelően a fent ismertetett célokon alapul, és beletartozik 
különösen weboldalunk elemzése, optimalizása és hatékony 
üzemeltetése. 
 

A sütik törlése és tiltakozás a sütik használata ellen 
 
A sütik elfogadása weboldalunk használata során nem kötelező 
jellegű; ha nem szeretné, hogy sütik kerüljenek a készülékére, 
böngészője rendszerbeállításainál kikapcsolhatja a vonatkozó 
funkciót. A már tárolt sütiket bármikor törölheti készülékéről. Ha 
nem fogadja el a sütiket, az bizonyos funkciók korlátozásával 
járhat a weboldalunkon. 
 
Ezen kívül egy böngésző bővítmény segítségével letilthatja a 
Google Analytics sütik használatát, amennyiben nem kíván részt 
venni a weboldal elemzésében. A bővítményt az alábbi helyről 
tudja letölteni: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
 

Ez a bővítmény tárolja az Ön készülékén a sütik „letiltásával” 
kapcsolatos információkat, amelyek a Google Analytics 
kikapcsolásának azonosítására szolgálnak. Tájékoztatásul 
közöljük, hogy a „letiltás” csak azon az eszközön, illetve 
böngészőben kapcsolja ki a Google Analytics funkciót, ahol a 
letiltást eredetileg beállították. 
 
Előfordulhat, hogy a sütik törléséhez a készülékén ismételten be 
kell kapcsolnia ezt a funkciót. A böngésző bővítmény 
alternatívájaként (például mobil eszközökön) a Google Analytics 
adatgyűjtését az alábbi linkre kattintva is megakadályozhatja: 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/. Ilyen esetben egy 
olyan ún. „opt-out” süti kerül a készülékére, amely a jövőben 
megakadályozza az Ön adatainak gyűjtését. Ez a süti kizárólag az 
elhelyezéskor használt böngészőn és a honlapunkon működik, és 
az Ön készülékén van elhelyezve. Az „opt-out” sütit újra be kell 
állítania, ha a sütiket törli a böngészőjéből. 
 
Készülékén a „Do Not Track" (nyomon követés kikapcsolása) 
funkciót is bekapcsolhatja. Ennek a funkciónak a bekapcsolását 
követően az Ön készüléke közli az adott szolgáltatással, hogy Ön 
nem kívánja, hogy a rendszer nyomon kövesse. 
 
Többek között az alábbi sütik tárolódhatnak el a készülékén, 
amikor a honlapunkat felkeresi: 
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Sütik jegyzéke 

 
My Porsche és Porsche Connect Store / My Porsche és Porsche Connect Store weboldal 
 

Süti megnevezése Technikai 
szempontból 
szükséges? 

A tárolás 
időtartama 

A sütiért felelős 
szolgáltató 

A süti rendeltetése Jogszabályi 
alap 

CIAM.s Igen 
Kommunikációs 
süti 

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

Ezzel a sütivel ellenőrizhető, 
hogy a felhasználó 
böngészője támogatja-e a 
sütiket. 

GDPR 6. 
cikk 1. 
bekezdés f) 
pont 

CIAM.m Igen Munkamenet-süti 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Ez a süti a felhasználó 
azonosítására szolgál. 

GDPR 6. 
cikk 1. 
bekezdés f) 
pont 

CIAM.h Igen Munkamenet-süti 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Ez a süti a felhasználói 
munkamenet és a My Porsche 
oldalon történő bejelentkezés 
adatainak tárolásához 
szükséges. 

GDPR 6. 
cikk 1. 
bekezdés f) 
pont 

CIAM.status Igen Munkamenet-süti 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Ez a süti a My Porsche 
oldalon a felhasználói 
munkamenet státuszának 
ellenőrzéséhez szükséges. 

GDPR 6. 
cikk 1. 
bekezdés f) 
pont 

pcc.cookieAcceptance Igen 

Állandó süti (a 
tárolás 
időtartama:  
1 év) 

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

Ez a süti tárolja a 
böngészőben a felhasználó 
döntését, hogy engedélyezi-e, 
hogy sütiket helyezzenek el a 
böngészőjében. 

GDPR 6. 
cikk 1. 
bekezdés f) 
pont 

nonce.* Igen 
Kommunikációs 
süti 

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

Ez a süti ideiglenesen tárolja a 
kiszolgálón a felhasználó 
döntését, hogy engedélyezi-e, 
hogy sütiket helyezzenek el a 
böngészőjében. 

GDPR 6. 
cikk 1. 
bekezdés f) 
pont 

PF Igen Munkamenet-süti 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Ez a süti a felhasználó belső 
azonosításához szükséges a 
Porsche különböző kiszolgálói 
között. 

GDPR 6. 
cikk 1. 
bekezdés f) 
pont 

CIAM.pcc Igen Munkamenet-süti 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Ez a süti a felhasználói 
munkamenet és a My Porsche 
oldalon történő bejelentkezés 
adatainak tárolásához 
szükséges. 

GDPR 6. 
cikk 1. 
bekezdés f) 
pont 

f5_cspm Igen Munkamenet-süti 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Ez a süti ahhoz szükséges, 
hogy a terhelés-kiegyenlítő 
átirányíthassa a felhasználót 
egy helyettesítő kiszolgálóra.  

GDPR 6. 
cikk 1. 
bekezdés f) 
pont 

_utma Nem 
Állandó süti (a 
tárolás 
időtartama: 2 év) 

Google 

Ez a süti a Google Analytics 
számára tárolja azt az adatot, 
hogy a felhasználó hányszor 
látogatott el az oldalra. 

GDPR 6. 
cikk 1. 
bekezdés f) 
pont 

_utmt Nem Munkamenet-süti Google 

Ez a süti a felhasználói 
kérések típusára vonatkozó 
adatokat tárolja a Google 
Analytics számára. A süti 
megkülönbözteti az 
eseményeket, a tranzakciókat 
és a tételeket. 

GDPR 6. 
cikk 1. 
bekezdés f) 
pont 

_utmb Nem Munkamenet-süti Google 

Ez a süti a felhasználói 
munkamenet időtartamára 
vonatkozó adatokat tárolja a 
Google Analytics számára.  

GDPR 6. 
cikk 1. 
bekezdés f) 
pont 

_utmz Nem Munkamenet-süti Google 

Ez a süti azokat az adatokat 
tárolja a Google Analytics 
számára, hogy a felhasználó 
melyik oldalról jutott el a My 
Porsche oldalra.  

GDPR 6. 
cikk 1. 
bekezdés f) 
pont 

_utmv Nem Munkamenet-süti Google 

Ez a süti összesíti a tárolt 
adatokat a Google Analytics 
számára, hogy azokat a 
Porsche AG egyedi, anonim 

GDPR 6. 
cikk 1. 
bekezdés f) 
pont 
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jelentések formájában 
megjeleníthesse. 

NREUM Nem 

Munkamenet-süti, 
amely a böngésző 
bezárásakor 
törlődik. 

New Relic Inc. 

Ez a süti csak azokban a 
böngészőkben jön létre, 
amelyek nem támogatják a 
Navigation Timing API 
interfészt. Ha a böngésző 
támogatja a Navigation Timing 
API interfészt, a navigálás 
kezdeti időpontjának 
meghatározásához natív 
interfész is használható. 

GDPR 6. 
cikk 1. 
bekezdés f) 
pont 

NRAGENT Nem 

Munkamenet-süti, 
amely a böngésző 
bezárásakor 
törlődik. 

New Relic Inc. 

Ez a süti a New Relic kollektor 
végfelhasználói mérőszámait 
továbbítja a hozzá tartozó 
webalkalmazás által 
létrehozott ügynökök felé. Egy 
token azonosítja és korrelálja 
az alkalmazási réteg 
tranzakciós nyomait a 
böngésző megfelelő 
nyomaival. 

GDPR 6. 
cikk 1. 
bekezdés f) 
pont 

JSESSIONID Nem 

Munkamenet-süti, 
amely a böngésző 
bezárásakor 
törlődik. 

New Relic Inc. 

Ez a süti a munkamenet 
azonosítóját tárolja annak 
érdekében, hogy a New Relic 
ellenőrizhesse az adott 
alkalmazás munkameneteinek 
a számát. A süti értékét a 
Jetty generálja. 

GDPR 6. 
cikk 1. 
bekezdés f) 
pont 

pcc-pers Igen Munkamenet-süti 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Ez a süti a munkamenet 
azonosítóját tárolja, hogy a 
Porsche Connect Store 
feldolgozhassa a 
munkamenetet. A süti értékét 
a terhelés-kiegyenlítő 
generálja. 

GDPR 6. 
cikk 1. 
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az alkalmazás generálja. 

GDPR 6. 
cikk 1. 
bekezdés f) 
pont 

 



 
 
 
 

 

Page 14 of 24 
Last updated 11/2019 – General Privacy Policy – Hungary – EN – Version 1.1 

Porsche Smart Mobility GmbH 

 

General Privacy Policy 

 

My Porsche and Porsche Connect Services / Porsche Digital Service Infrastructure 

 

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

1. Controller and data protection officer; contact 

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

 

 

2. Subject-matter of data protection 

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

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

 

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

processing in the case of the Porsche Digital Service 

Infrastructure 

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

 

4. Porsche ID user account 

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

 

4.1 The registration process and creating your Porsche ID 

user account 

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

 

 

4.1.1 Invitation by an authorised dealer 

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

 

4.1.2 Self-registration 

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

(a) Required information when registering and creating 

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

(b) Voluntary information when registering and creating 

your Porsche ID user account 
 
When registering and creating your Porsche ID user account you 
also have the option to voluntarily enter further information, such 
as additional name information (academic titles, etc.), company 
contact information, date of birth, other phone numbers, credit 

card information (which is stored exclusively with the payment 
service provider) and your vehicle registration number and a 
personal vehicle name. In addition you can provide information on 
your interests and preferences and your desired contact channels. 
Please note that this information is not required in order to 
register and create your Porsche ID user account, and it is 
entirely up to you whether you wish to communicate this personal 
data to us. 

 

4.2 Porsche Digital Service Infrastructure: Data processing 

after registration and creation of your Porsche ID user 

account 

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

 

4.3 Deleting your Porsche ID user account 

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

 

5. Central Services 

 

5.1 Booking and activation of Services; handling of 

payment information 

 
You can book individual or multiple My Porsche Services and 
Porsche Connect Services and activate Service licences. When 
selecting the relevant Service or Service package you can also 
view the relevant information included in the offer details on the 
processing of personal data within the scope of the Services in 
question. To perform and fulfil a booking and the contractual 
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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/hu/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. 
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You can obtain an overview of the recipients in third countries and 
a copy of the specific provisions that have been agreed in order 
to ensure an adequate level of data protection from us. To do so, 
please use the information contained in section 1 of this General 
Privacy Policy. 

 

 

 

 

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/hu/en/. 
 

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. 
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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 
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/hu/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/hu/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/hu/en/t/privacy. 
 
Version: 01/11/2019 

 
 

 



 

Page 21 of 24 
Last updated 11/2019 - Specific Privacy Policy - Website Cookie Policy – Hungary – EN – Version 1.1 

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. 
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Deletion of and objection to the use of cookies 
 
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 

 


