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„Porsche Smart Mobility GmbH“ 

 

Bendroji privatumo politika 

 

„My Porsche“ ir „Porsche Connect“ paslaugos / „Porsche“ skaitmeninių paslaugų infrastruktūra 

 

 
Mes, bendrovė „Porsche Smart Mobility GmbH“ (toliau – „mes“ 
arba „PSM GmbH“), džiaugiamės, kad naudojatės „My Porsche“, 
mūsų „Porsche Connect“ paslaugomis ir kitais mūsų 
skaitmeniniais pasiūlymais (toliau atskirai arba kartu taip pat – 
paslaugos, o kartu – „Porsche“ skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūra) ir domitės mūsų bendrove bei produktais. Mums 
svarbus jūsų privatumas. Į jūsų asmens duomenų apsaugą ir jų 
naudojimo konfidencialumą žiūrime labai rimtai. Jūsų asmens 
duomenys tvarkomi tik laikantis duomenų apsaugos ir privatumo 
teisės aktų, ypač ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento 
(toliau – BDAR), nuostatų. Šioje privatumo politikoje pateikiama 
informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir jūsų, kaip 
duomenų subjekto, teises naudojantis mūsų paslaugomis. 
Informacijos apie atskiras paslaugas ieškokite konkrečioje 
privatumo politikoje ir, kai taikoma, su atitinkama paslauga 
susijusiuose papildomuose konkrečiuose privatumo 
pranešimuose. 
 
Kai nuorodas į šią privatumo politiką pateikiame išorės socialinės 
žiniasklaidos svetainėse, toliau nurodytos sąlygos galioja tik tiek, 
kiek tokiose socialinės žiniasklaidos svetainėse vykdomos 
duomenų tvarkymo operacijos faktiškai priklauso mūsų 
atsakomybės sričiai ir tokiose socialinės žiniasklaidos svetainėse 
nepateikiama duomenų apsaugos ir privatumo informacijos, kuri 
būtų konkretesnė (todėl turėtų viršenybę). 
 

1. Duomenų valdytojas ir duomenų apsaugos pareigūnas; 

kontaktinė informacija 

 
Jei šioje bendrojoje privatumo politikoje, ja pagrįstoje konkrečioje 
privatumo politikoje arba, kai taikoma, su konkrečia paslauga 
susijusiuose papildomuose konkrečiuose privatumo pranešimuose 
aiškiai nenurodyta kitaip, duomenų valdytojas, atsakingas už 
duomenų tvarkymą, kaip apibrėžta duomenų apsaugos ir 
privatumo teisės aktuose, yra: 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Germany (Vokietija) 
El. p. smartmobility@de.porsche.com 
 
Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl duomenų apsaugos ar 
privatumo, susisiekite su mumis. 
 
Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti šiuo 
adresu: 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Data Protection Officer 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Germany (Vokietija) 
El. p. dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com 

 

 

2. Duomenų apsaugos dalykas 

 
Duomenų apsaugos dalykas yra asmens duomenų apsauga. Tai 
apima visą informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu (vadinamuoju 
duomenų subjektu), kuris yra identifikuotas arba kurį galima 
identifikuoti. Tai apima, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, pašto 
adresą, el. pašto adresą arba telefono numerį, taip pat 
informaciją, kuri neišvengiamai atsiranda naudojantis mūsų 
„Porsche“ skaitmeninių paslaugų infrastruktūra. 

 

3. „Porsche“ skaitmeninių paslaugų infrastruktūros 

duomenų tvarkymo pobūdis, apimtis, tikslai ir teisinis 

pagrindas 

 
Šioje bendrojoje privatumo politikoje apžvelgiami duomenų 
tvarkymo, vykdomo jums registruojant, kuriant ir naudojant 
„Porsche ID“ naudotojo paskyrą (taip pat per „Porsche ID“ 
naudotojo paskyrą užsakant mūsų paslaugas ir jomis naudojantis) 
pobūdis, apimtis, tikslai ir teisinis pagrindas. Šiame dokumente 
taip pat rasite informacijos apie duomenų apsaugą ir privatumą, 
kaip antai informacijos apie asmens duomenų gavėjus, duomenų 
tvarkymą trečiosiose šalyse ir jūsų, kaip duomenų subjekto, 
teises, kurios iš esmės galioja naudojantis „Porsche“ skaitmeninių 
paslaugų infrastruktūra. Išsamesnės informacijos apie asmens 
duomenų, susijusių su naudojimusi atskiromis paslaugomis, 
tvarkymą, atitinkamą teisinį pagrindą ir su atitinkama paslauga 
susijusias konkrečias duomenų subjektų teises taip pat ieškokite 
atitinkamoje konkrečioje privatumo politikoje ir, kai taikoma, su 
atitinkama paslauga susijusiuose papildomuose konkrečiuose 
privatumo pranešimuose. 

 

4. „Porsche ID“ naudotojo paskyra 

 
Norint be jokių apribojimų naudotis „Porsche“ skaitmeninių 
paslaugų infrastruktūra ir joje siūlomomis paslaugomis, būtina „My 
Porsche“ svetainėje užregistruoti ir sukurti „Porsche ID“ naudotojo 
paskyrą. Baigę registracijos procesą ir sukūrę „Porsche ID“ 
naudotojo paskyrą, taip pat gausite savo „Porsche ID“ („Porsche 
ID“ naudotojo paskyros vardą). Jums registruojantis ir kuriant bei 
naudojantis „Porsche ID“ naudotojo paskyra, asmens duomenys 
tvarkomi ir gali būti perduoti toliau nurodytoms trečiosioms 
šalims, siekiant įvykdyti mūsų atitinkamus sutartinius 
įsipareigojimus. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, visas šiame 
skyriuje aprašytas duomenų tvarkymo operacijas atliekame tam, 
kad vykdytume jūsų su mumis sudarytą sutartį, remdamiesi BDAR 
6 straipsnio 1 dalies b punktu. 

 

4.1. Registracijos procesas ir „Porsche ID“ naudotojo 

paskyros sukūrimas 

 
„Porsche ID“ naudotojo paskyrą užregistruoti ir sukurti galite vienu 
iš dviejų būdų. 

 

 

4.1.1. Įgaliotojo prekybos atstovo kvietimas 
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Jei pageidaujate, įgaliotasis prekybos atstovas gali, pasinaudojęs 
turimomis prieigos priemonėmis, jūsų suteiktus asmens duomenis 
pats įvesti į mūsų sistemas. Tada el. paštu ar kitu būdu gausite 
nuorodą, kuria pasinaudodami turėsite patvirtinti savo registraciją 
ir „Porsche ID“ naudotojo paskyros sukūrimą. Atminkite, kad 
įgaliotieji prekybos atstovai yra nepriklausomos bendrovės, kurių 
mes nekontroliuojame. Tokiu atveju taip pat naudojama kita, 
papildomo tikrinimo priemonė, pavyzdžiui, tekstine žinute 
atsiųstas kodas, kurį reikėtų įvesti registruojant ir kuriant savo 
„Porsche ID“ naudotojo paskyrą. 

 

4.1.2. Savarankiška registracija 

 
Jei „Porsche ID“ naudotojo paskyros per įgaliotąjį prekybos 
atstovą dar neužregistravote ir nesukūrėte, galite patys 
užsiregistruoti ir susikurti „Porsche ID“ naudotojo paskyrą bei 
savarankiškai įvesti savo asmens duomenis. Tam tikrose šalyse 
taip pat galite pridėti transporto priemonę ir naudotis 
papildomomis skaitmeninėmis paslaugomis, kurios teikiamos tik 
transporto priemonių savininkams. Šiuo tikslu, kai įvesite 
transporto priemonės valstybinį numerį, jums taip pat reikės įkelti 
tapatybę ir nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, o jei 
nesate transporto priemonės savininkas – jos savininko įgaliojimą. 
Šie dokumentai bus peržiūrėti vadovaujantis mūsų patikros 
kriterijais. Kaip sėkmingo patikrinimo įrodymą taip pat 
išsaugosime atitinkamuose tapatybės dokumentuose nurodytus 
vardus bei pavardes, gimimo datas ir vietas, adresus ir 
dokumentų galiojimo datas. Be to, išsaugosime nuosavybės 
dokumentuose nurodytus transporto priemonių identifikavimo 
numerius, savininkų vardus bei pavardes ir adresus. Užbaigus 
patikrinimo procesą šių dokumentų kopijos ištrinamos. Jei 
pridėsite transporto priemonę ir konkreti transporto priemonė bus 
jums priskirta „Porsche ID“ naudotojo paskyroje, bus sukurta 
vadinamoji automobilio sąsaja (toliau – Automobilio sąsaja). Jei 
patikra bus sėkmingai atlikta, el. paštu ar kitu būdu gausite 
nuorodą, kuria pasinaudodami turėsite patvirtinti savo registraciją 
ir „Porsche ID“ naudotojo paskyros sukūrimą. Tokiu atveju taip pat 
naudojama kita, papildomo tikrinimo priemonė, pavyzdžiui, 
tekstine žinute atsiųstas kodas, kurį reikėtų įvesti registruojant ir 
kuriant savo „Porsche ID“ naudotojo paskyrą. 
 
Registruojantis savarankiškai reikia iš savo įrenginio įkelti 
nuotraukas. Tai reiškia, kad būsite paprašyti suteikti leidimą 
pasiekti jūsų įrenginio fotoaparatą ar nuotraukų biblioteką. Leidimo 
suteikimas yra savanoriškas. Tačiau, jei norite naudotis 
savarankiškos registracijos funkcija, atitinkamą leidimą suteikti 
būtina, nes kitaip užsiregistruoti savarankiškai negalėsite. 
Leidimas išliks aktyvus tol, kol jį iš naujo nustatysite savo 
įrenginyje ir (arba) interneto naršyklėje, išjungdami atitinkamą 
parinktį. 
 

a) Informacija, kurios reikia „Porsche ID“ naudotojo 

paskyrai užregistruoti ir sukurti 
 
Registruodamiesi ir kurdami „Porsche ID“ naudotojo paskyrą 
(savarankiškos registracijos atveju) turite įvesti savo el. pašto 
adresą, slaptažodį, savo vardą bei pavardę ir visus kreipinius, 
kontaktinę ir adreso informaciją, mobiliojo telefono numerį, el. 
pašto adresą ir, kai taikoma, kalbą, kuria norite su mumis 
bendrauti, arba, jei „Porsche ID“ naudotojo paskyrą registruojate ir 
kuriate per įgaliotąjį prekybos atstovą, šiuos asmens duomenis 
patvirtinti, kai kuriama ir registruojama „Porsche ID“ naudotojo 
paskyra. Šie asmens duomenys reikalingi tam, kad būtų galima 
nustatyti ir tvarkyti jūsų „Porsche ID“ naudotojo paskyrą ir jūs 
galėtumėte naudotis visomis paslaugomis ir funkcijomis, 
siūlomomis „Porsche“ skaitmeninių paslaugų infrastruktūroje. Tam 
tikrose šalyse taip pat galite pasinaudoti mūsų pasiūlymais, 
teikiamais potencialiems klientams. Tokiu atveju tereikia nurodyti 
vardą ir pavardę, el. pašto adresą bei slaptažodį. Šios 
informacijos ir, atitinkamais atvejais, papildomų duomenų mums 
reikia ir tam, kad galėtume atsakyti į prašymus, klausimus bei 
kritiškas pastabas. Be to, mes išsaugome jūsų paskutinio 
prisijungimo laiką. Kai registruojama ir kuriama „Porsche ID“ 

naudotojo paskyra, mes atliekame vardo, pavardės ir adreso 
informacijos tikėtinumo patikrą. 
 

b) Informacija, kuri registruojant ir kuriant „Porsche ID“ 

naudotojo paskyrą teikiama savanoriškai 
 
Registruodami ir kurdami „Porsche ID“ naudotojo paskyrą taip pat 
galite savo noru pateikti papildomos informacijos, pavyzdžiui, 
mokslinius ir kitokius vardus, įmonės kontaktinius duomenis, 
gimimo datą, papildomus telefono numerius, kredito kortelės 
informaciją (kurią išsaugo tik mokėjimo paslaugų teikėjas), jūsų 
transporto priemonės valstybinį numerį ir asmeninės transporto 
priemonės pavadinimą. Taip pat galite pateikti informacijos apie 
savo pomėgius bei pageidavimus ir norimus susisiekimo būdus. 
Atkreipkite dėmesį, kad ši informacija nėra būtina norint 
užregistruoti ir susikurti „Porsche ID“ naudotojo paskyrą. Ar šią 
informaciją mums pateiksite, sprendžiate tik jūs. 

 

4.2. „Porsche“ skaitmeninių paslaugų infrastruktūra: 

duomenų tvarkymas užregistravus ir sukūrus „Porsche ID“ 

naudotojo paskyrą 

 
Jei užsiregistravote ir sukūrėte „Porsche ID“ naudotojo paskyrą, 
pagrindine informacija apie jūsų „Porsche ID“ naudotojo paskyrą ir 
jūsų automobilius dalysimės taip pat ir su techninės priežiūros 
paslaugas teikiančiais „Porsche“ prekybos atstovais, kad prireikus 
techninės priežiūros paslaugas jums galėtume teikti ir per mūsų 
prekybos atstovo organizaciją. Tai darome siekdami įvykdyti su 
jumis sudarytą sutartį pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą. 
Šiuo tikslu mes perduosime ne tik jūsų transporto priemonės 
identifikavimo numerį, bet ir jūsų naudotojo vardą („Porsche ID“), 
informaciją apie technines ir (arba) su pardavimu susijusias 
galimybes jūsų „Porsche ID“ naudotojo paskyrai ar automobiliui 
pasiūlyti gaminių ir paslaugų, taip pat apie įvykius, susijusius su 
jūsų „Porsche ID“ naudotojo paskyros sukūrimu, keitimu ar 
pašalinimu, transporto priemonių susiejimą, prekybos atstovų 
pasirinkimą arba paslaugų įjungimą ar išjungimą. 
 
Jei pasirinkote įgaliotąjį prekybos atstovą ir davėte sutikimą, 
„Porsche ID“ naudotojo paskyroje saugomais asmens duomenimis 
(ypač kontaktiniais, klientų aptarnavimo, sutarties ir paslaugų 
informacija bei informacija apie jūsų pomėgius, naudojamas 
transporto priemones ir paslaugas) taip pat bus dalijamasi su 
įgaliotuoju prekybos atstovu ir jie bus sinchronizuojami su visais 
asmens duomenimis apie jus, kuriuos gali saugoti įgaliotasis 
prekybos atstovas. Jei nebenorite, kad duomenimis būtų 
dalijamasi ateityje, galite atitinkamai pakoreguoti „Porsche ID“ 
naudotojo paskyros nustatymus. Nuo tada su įgaliotuoju prekybos 
atstovu minėtais asmens duomenimis nebebus dalijamasi. Teisinis 
jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas šiame kontekste yra 
jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. 

 

4.3 „Porsche ID“ paskyros pašalinimas 

 
Jei savo „Porsche ID“ naudotojo paskyrą pašalinsite, taip pat, 
nutraukus sutartinius santykius, bus pašalinti joje saugomi asmens 
duomenys, tačiau tai bus padaryta tik pasibaigus jūsų galiojančių 
paslaugų licencijų galiojimo laikui. Asmens duomenys, kurie turi 
būti saugomi dėl teisinių priežasčių, bus užblokuoti (tai vadinama 
„tvarkymo apribojimu“). Tada asmens duomenų nebebus galima 
toliau naudoti, ypač norint naudotis paslaugomis. Dėl to paslaugos 
gali iš dalies arba visiškai nebeveikti. Tada taip pat nebegalėsite 
be apribojimų naudotis ir „Porsche“ skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūra. Ši nuostata nedaro įtakos jūsų asmens duomenų 
tvarkymui, kurį kiti „Porsche“ įmonių grupės ir jos pardavimo 
organizacijos duomenų valdytojai atlieka savo atsakomybe. Tiek, 
kiek asmens duomenimis buvo dalijamasi su jūsų pasirinktu 
prekybos atstovu, remiantis jūsų pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 
a punktą duotu sutikimu, mes prekybos atstovui pranešime apie 
jūsų „Porsche ID“ naudotojo paskyros pašalinimą. 

 

5. Centrinės paslaugos 
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5.1. Paslaugų užsakymas ir suaktyvinimas; mokėjimo 

informacijos tvarkymas 

 
Galite užsisakyti pavienes arba kelias „My Porsche“ bei „Porsche 
Connect“ paslaugas ir suaktyvinti paslaugų licencijas. Pasirinkdami 
atitinkamą paslaugą ar paslaugų paketą taip pat galite peržiūrėti į 
pasiūlymo duomenis įtrauktą atitinkamą informaciją apie asmens 
duomenų tvarkymą, susijusį su atitinkamomis paslaugomis. Tam, 
kad galėtume įvykdyti užsakymą ir su juo susijusius sutartinius 
įsipareigojimus, tvarkome ne tik atitinkamą konkretaus užsakymo 
informaciją, bet ir jūsų asmens duomenis, kurie buvo surinkti 
registruojant ir kuriant jūsų „Porsche ID“ naudotojo paskyrą. Kol 
užsakymo procesas neužbaigtas, galite pakeisti sąskaitos 
pateikimo adresą. Tokiu atveju sąskaitai pateikti ir atsiskaityti 
naudosime šią jūsų pateiktą adreso informaciją. 
 
Mokėjimams už mokamas paslaugas, teikiamas per „My Porsche“, 
„Porsche Connect“ ir „Porsche Drive“, tvarkyti sudarome sutartį su 
mokėjimo paslaugų teikėju. Šiuo tikslu tvarkome jūsų kredito 
kortelės informaciją, taip pat atitinkamą mokėjimo informaciją ir 
jūsų IP adresą. Pavyzdžiui, kai užsakomos mokamos paslaugos, 
perduodame sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą, jūsų IP adresą ir 
unikalų operacijos raktą – šie duomenys gali būti naudojami jūsų 
mokėjimui priskirti mokėjimo tvarkymo tikslams. Kredito kortelės 
informacija ir mokėjimas „PSM GmbH“ vardu tvarkomi mokėjimo 
paslaugų teikėjo sistemose. Kai įvedate savo kredito kortelės 
informaciją, tai atliekama tiesiogiai mokėjimo paslaugų teikėjo 
įvesties laukelyje, kuris šią informaciją nepriklausomai užšifruoja 
jūsų įrenginyje. Šifruotą informaciją vėliau perduodame mokėjimo 
paslaugų teikėjui, kur ji saugoma ir naudojama jūsų mokėjimui. 
Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra sutarties vykdymas pagal 
BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą. 
 
Jūsų kliento ir kontaktinę informaciją (vardą, pavardę, adresą, 
el. pašto adresą, „Porsche Connect“ kliento numerį; jei taikoma – 
įmonės pavadinimą ir informaciją apie susijusias įmones) ir 
nuosavybės dokumente nurodytą transporto priemonės 
identifikavimo numerį mokėjimo paslaugų teikėjas mūsų vardu 
tvarko vien tik gautinų sumų (įskaitant atitikties patikrinimus tiek, 
kiek tai privaloma pagal teisės nuostatas) tvarkymo ir 
kreditingumo patikrinimo tikslu. Teisinis minėtų asmens duomenų 
tvarkymo pirmiau nurodytais tikslais pagrindas yra, remiantis 
BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktu, teisinės prievolės, kuri mums 
privaloma, vykdymas arba, remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies 
f punktu, mūsų teisėtas interesas laikytis teisinių reikalavimų. 
 
Kai užsakymas bus baigtas, galėsite suaktyvinti paslaugas. Šitaip 
sistemoje bus išsaugotas jūsų suteiktas naudojimo leidimas ir 
atitinkamai atnaujintas prieinamų paslaugų sąrašas. 
 
Daugelyje šalių, kuriose perkant gaminį siūlomos paslaugos, paštu 
išsiunčiama suasmeninta kortelė su RDA lustais („Porsche ID“ 
kortelė, „Porsche“ įkrovimo kortelė), kad būtų galima naudotis tam 
tikromis paslaugomis (pvz., įkrovimo stotelių pasiūlymais). 
Kortelėje saugomas identifikavimo numeris, kurį galima naudoti 
norint kortelę susieti su jūsų „Porsche ID“ naudotojo paskyra. 
Išskyrus identifikavimo numerį, pačioje kortelėje skaitmeniniu būdu 
nėra išsaugomas vardas ir pavardė, adresas ar kokie nors kiti 
asmens duomenys. Jei kortelę prarastumėte, ją galėtumėte 
užblokuoti „Porsche ID“ naudotojo paskyroje. 
 
Pristatytą „Porsche ID“ kortelę galima tiesiogiai naudoti su 
palaikoma infrastruktūra (pvz., su viešosiomis įkrovimo 
stotelėmis). 
 
Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, šiame skyriuje aprašytas 
duomenų tvarkymo operacijas atliekame tam, kad vykdytume jūsų 
su mumis sudarytą sutartį, remdamiesi BDAR 6 straipsnio 1 dalies 
b punktu. 

 

5.2. „My Porsche“ ir „Porsche Connect“ paslaugų 

naudojimas 

 

Priklausomai nuo paslaugos tipo, užsakytas „My Porsche“ ir 
„Porsche Connect“ paslaugas galite naudoti savo transporto 
priemonėje (jei su jūsų transporto priemone tai įmanoma), 
naudodamiesi mobiliuoju radijo ryšiu arba kitais galiniais 
įrenginiais, per „My Porsche“, savo programėlę „Porsche 
Connect“ arba, atitinkamais atvejais, per kelis arba visus prieigos 
taškus. Šiuo tikslu jūsų transporto priemonė arba atitinkamas 
galinis įrenginys prisijungs prie „Porsche“ skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūros. 
 
Jei internetinėmis paslaugomis, kurias užsisakėte per „My 
Porsche“ arba „Porsche Connect“ parduotuvę, naudojatės savo 
transporto priemonėje arba kituose įrenginiuose, jūsų asmens 
duomenis tvarkome tam, kad šiomis paslaugomis galėtumėte 
naudotis, norėdami teikti palaikymą arba kitais konkrečiai 
apibrėžtais tikslais. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, jūsų 
asmens duomenis tvarkome tik tiek, kai tai būtina norint suteikti 
galimybę naudotis atitinkama „My Porsche“ arba „Porsche 
Connect“ paslauga. 
 
Priklausomai nuo konkrečios paslaugos veikimo pobūdžio, jums 
naudojantis pavienėmis „My Porsche“ ar „Porsche Connect“ 
paslaugomis gali būti tvarkomi toliau nurodytų kategorijų asmens 
duomenys: 
 

a) identifikavimo informacija (kaip antai transporto 
priemonės identifikavimo numeris, jūsų „Porsche ID“ ir 
jūsų įrenginių bei mobiliojo radijo ryšio įrenginių 
aparatiniai bei sistemos ID), kuri reikalinga jūsų asmens 
tapatybei nustatyti arba jūsų įrenginiui ar transporto 
priemonei identifikuoti, kad būtų galima užmegzti ryšį, 
naudotis paslaugomis arba pasiekti turinį; 

b) leidimo suteikimo informacija (įskaitant tai, kad 
automobilis arba atitinkamas įrenginys buvo 
suaktyvintas atitinkamai „Porsche Connect“ paslaugai), 
kurią galima susieti su jūsų asmens duomenimis, 
kuriuos įvedėte registruodami ir kurdami „Porsche ID“ 
naudotojo paskyrą; 

c) prisijungimo informacija, kurios reikia tam, kad 
galėtumėte naudotis kitų teikėjų paslaugomis, prie kurių 
reikia prisijungti iš jūsų transporto priemonės arba kitų 
įrenginių; 

d) ryšio informacija, kurios reikia ryšiui tarp jūsų 
transporto priemonės ir (arba) kitų įrenginių ir mūsų 
arba „Porsche Connect“ paslaugų turinį teikiančių 
trečiųjų šalių serverių užmegzti; 

e) vietovės ir judėjimo informacija, kaip antai GPS ar 
greičio duomenys, kurios reikia norint naudoti vietove 
pagrįstą turinį; 

f) kalbos informacija, reikalinga valdymo ir įvedimo balsu 
funkcijoms, kai naudojamasi tam tikromis „Porsche 
Connect“ paslaugomis. Balso duomenys iš transporto 
priemonės arba įrenginio mums perduodami kaip įrašai, 
skirti konvertuoti į tekstą. Paskui paslaugos teikėjo 
sugeneruotas tekstas perduodamas atgal į transporto 
priemonę, o įrašą savo sistemose ištriname; 

g) kontaktinė informacija, naudojama ryšio paslaugoms, 
kaip antai el. laiškams arba tekstinėms žinutėms siųsti; 

h) sąskaitų duomenys, kaip antai įrašai apie atskirus 
prisijungimus įkrovimo tikslu. Šią informaciją, kartu su 
jūsų adreso ir mokėjimo informacija, galime naudoti 
atskirų sąskaitų išrašymo tikslais; 

i) kitas turinys, kuriuo būtina dalytis su mumis arba 
paslaugų teikėjais, kad jums būtų galima suteikti 
paslaugą. 

 
Išsamios informacijos apie tai, kurie asmens duomenys tvarkomi 
teikiant kurią nors konkrečią paslaugą, ieškokite atitinkamuose 
paslaugų aprašuose https://connect-store.porsche.com/lt/lt/. 
 
Jei čia, kuriame nors konkrečios privatumo politikos dokumente 
arba, kai taikoma, su atitinkama paslauga susijusiuose 
papildomuose konkrečiuose privatumo pranešimuose nenurodyta 
kitaip, jūsų asmens duomenis kiekvienu atveju tvarkome 
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remdamiesi BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, siekdami jums 
teikti šias paslaugas ir įvykdyti su jomis susijusią sutartį. 

 

5.3. Naudojimasis trečiosios šalies teikėjo paslaugomis 

 
Jei naudojatės trečiosios šalies teikėjo, su kuriuo jūs patys esate 
sudarę sutartį, paslaugomis, šių paslaugų turinys gali būti 
rodomas jūsų transporto priemonėje arba įrenginyje ir jūsų 
transporto priemonės arba įrenginio informacija gali būti dalijamasi 
su atitinkamu paslaugos teikėju. 
 
Mes negalime daryti jokios įtakos tam, kaip ir kur šie trečiųjų šalių 
teikėjai tvarko duomenis. Todėl informacijos apie asmens 
duomenų rinkimo ir naudojimo pobūdį, apimtį ir tikslus, kai tai 
susiję su atitinkama paslauga, ieškokite atskiruose atitinkamo 
trečiosios šalies teikėjo privatumo pranešimuose. 
 
Reikiamus asmens duomenis atitinkamam trečiosios šalies teikėjui 
perduodame remdamiesi BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, 
siekdami įvykdyti jūsų su mumis sudarytą sutartį. 

 

6. Teisėtų interesų apsauga 

 
Kai jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami apsaugoti savo 
teisėtus interesus, tai nepriskiriama prie duomenų tvarkymo 
operacijų ir tikslų, aprašytų šioje bendrojoje privatumo politikoje, 
konkrečioje privatumo politikoje arba, kai taikoma, kituose su 
atitinkama paslauga susijusiuose papildomuose konkrečiuose 
privatumo pranešimuose. Tai ypač taikytina, kai kalbama apie 
šiuos interesus: 
 

1. tolesnis gaminių, paslaugų ir klientų aptarnavimo 
pasiūlymų tobulinimas, taip pat kitos priemonės verslo 
sandoriams ir procesams valdyti; 

2. gaminių kokybės gerinimas, klaidų ir trikdžių šalinimas, 
taip pat kai tai atliekama analizuojant transporto 
priemonių duomenis ir klientų atsiliepimus; 

3. duomenų tvarkymas centrinėje potencialių ir esamų 
klientų aptarnavimo platformoje, taip pat išsiuntimo ir 
atsiuntimo sistemose, klientų lojalumo ir pardavimo 
tikslais, siekiant esamiems ir potencialiems klientams 
teikti individualias aptarnavimo paslaugas; 

4. garantijų ir techninės priežiūros atvejų tvarkymas bei 
užklausų ir kitų prašymų, kuriuos potencialūs ir esami 
klientai pateikia ne pagal sutartis, tvarkymas; 

5. paklausos ir klientų segmentacijos analizė (pvz., 
panašumų, parinkčių ir klientų potencialo 
apskaičiavimas ir įvertinimas); 

6. rizikos valdymas ir atšaukimo kampanijų 
koordinavimas; 

7. kreditingumo patikrinimas dalijantis duomenimis su 
kredito biurais (pvz., su SCHUFA); 

8. įstatymų laikymosi užtikrinimas, teisinių pažeidimų 
(ypač nusikalstamos veikos) prevencija ir apsauga nuo 
jų, teisinių ieškinių pareiškimas ir gynimas; 

9. techninių sistemų prieinamumo, veikimo ir saugumo bei 
techninių duomenų valdymo užtikrinimas. 

 
Šiuo atžvilgiu atitinkami duomenys tvarkomi remiantis BDAR 
6 straipsnio 1 dalies f punktu. 

  

7. Sutikimas 

 
Jei mums duosite sutikimą atlikti tam tikras duomenų tvarkymo 
operacijas, šis sutikimas visada bus skirtas konkrečiam tikslui; 
tikslai kiekvienu atveju kyla iš konkretaus sutikimo pareiškimo 
turinio. Šiuo atveju duomenys tvarkomi remiantis BDAR 
6 straipsnio 1 dalies a punktu. Jei sutikimo neduosite, negalėsime 
patenkinti jūsų prašymo, kuriam reikia sutikimo. Duotą sutikimą 
galite bet kuriuo metu atšaukti; tai neturės įtakos duomenų 
tvarkymo, kuris remiantis sutikimu buvo atliekamas prieš jo 
atšaukimą, teisėtumui. 
 

Sutikimo pareiškime išvardytos įmonės gali, remdamosi jūsų 
duotu sutikimu, duomenis naudoti konkrečiais tikslais (pvz., 
individualioms esamų ir potencialių klientų aptarnavimo 
paslaugoms teikti) ir gali susisiekti su jumis jūsų pageidaujamais 
ryšių kanalais. 
 
Jei jūsų duomenis naudojame tokioms individualioms esamų ir 
potencialių klientų aptarnavimo paslaugoms teikti, tai darome 
norėdami, kad „Porsche“ prekės ženklas ir klientų aptarnavimas 
jums suteiktų puikios patirties, o mūsų bendravimas su jumis būtų 
kuo asmeniškesnis ir prasmingesnis. Kurie jūsų duomenys 
konkrečiai naudojami individualioms esamų ir potencialių klientų 
aptarnavimo paslaugoms teikti, visų pirma priklauso nuo to, kurie 
duomenys buvo surinkti tvarkant užklausas ar užsakymus ir 
teikiant patarimus (pvz., kai perkate „Porsche“ gaminius), ir 
kuriuos duomenis (pvz., informaciją apie jūsų asmeninius 
interesus) pateikėte atitinkamuose informaciniuose punktuose 
(pvz., per šią svetainę arba „Porsche Zentrum“). 
 
Tokiais atvejais konkreti jūsų duoto sutikimo apimtis ir numatytas 
tikslas priklauso nuo informaciniame taške pateikto sutikimo 
pareiškimo formuluotės. 

 

8. Asmens duomenų gavėjai 

 
Vidaus gavėjai: bendrovės „PSM GmbH“ viduje prieiga suteikiama 
tik tiems asmenims, kuriems jos reikia konkretiems nurodytiems 
tikslams. 
 
Išorės gavėjai: jūsų asmens duomenų išorės gavėjams už 
bendrovės „PSM GmbH“ ribų neatskleisime, išskyrus tuos atvejus, 
kai tai būtina norint atitinkamą paslaugą suteikti ir įvykdyti, kai yra 
kitas teisėtas leidimas arba kai turime jūsų sutikimą tai padaryti. 
 
Galimi išorės gavėjai išvardyti toliau. 
 
a) Duomenų tvarkytojai 
 
„Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG“ arba šios bendrovės filialai ar išorės 
paslaugų teikėjai, su kuriais sudarome sutartis dėl paslaugų 
teikimo techninės infrastruktūros, paslaugų ir (arba) techninės 
priežiūros ar kitose srityse arba dėl „PSM GmbH“ pasiūlymų ar 
turinio teikimo. Šiuos duomenų tvarkytojus kruopščiai atrenkame ir 
juos reguliariai tikriname, kad būtų apsaugotas jūsų privatumas. 
Paslaugų teikėjai asmens duomenis gali naudoti tik mūsų 
nurodytais tikslais ir pagal mūsų nurodymus. 
 
b) Viešosios institucijos 
 
Vyriausybinės agentūros ir valstybės institucijos (kaip antai 
mokesčių administracijos, prokuratūros ar teismai), kurioms mes 
perduodame (ir (arba) privalome perduoti) asmens duomenis, kai 
tai būtina dėl teisinių priežasčių arba siekiant apsaugoti teisėtus 
interesus. Tokiais atvejais duomenys perduodami remiantis BDAR 
6 straipsnio 1 dalies c ir (arba) f punktais. 
 
c) Privačios organizacijos 
 
„Porsche“ prekybos atstovai ir serviso įmonės, bendradarbiavimo 
partneriai, paslaugų teikėjai ar asmenys, kuriems asmens 
duomenys perduodami remiantis sutikimu, kad galėtų įvykdyti su 
jumis sudarytą sutartį ar apsaugotų teisėtus interesus, kaip antai 
„Porsche“ centrai ir „Porsche“ serviso centrai, finansavimo bankai, 
papildomų ar transportavimo paslaugų teikėjai. Tokiais atvejais 
duomenys perduodami remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a, b ir 
(arba) f punktais. 

 

9. Duomenų tvarkymas trečiosiose šalyse 

 
Jei duomenys perduodami institucijoms arba organizacijoms, kurių 
registruotoji vieta ar duomenų apdorojimo vieta nėra Europos 
Sąjungos valstybėje narėje arba Europos ekonominės erdvės 
susitarimo dalyvėje, prieš perduodami duomenis įsitikiname, kad 
(išskyrus išimtinius atvejus, kuriuos leidžia įstatymas) gavėjo 
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pusėje užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis (pvz., yra 
Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo, taikomos tinkamos 
apsaugos priemonės, kaip antai gavėjo savarankiškas 
sertifikavimas pagal ES ir JAV „privatumo skydą“ arba susitarimas 
su gavėju dėl „ES standartinių sutarčių sąlygų“) arba kad jūs 
davėte sutikimą perduoti duomenis. 
 
Norėdami gauti trečiųjų šalių gavėjų apžvalgą ir konkrečių 
nuostatų, dėl kurių susitarta siekiant užtikrinti tinkamą duomenų 
apsaugos lygį, kopiją, susisiekite su mumis. Norėdami tai 
padaryti, pasinaudokite informacija, pateikta šios bendrosios 
privatumo politikos 1 skyriuje. 

 

10. Trečiųjų šalių vykdomas duomenų rinkimas 

 
Tvarkome ne tik tuos asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai 
gauname iš jūsų. Asmens duomenų mes taip pat gauname ir iš 
trečiųjų šalių – tiek, kiek turime tam teisinį pagrindą. 
 
Informacijos apie trečiųjų šalių vykdomą duomenų rinkimą 
ieškokite konkrečioje privatumo politikoje ir, kai taikoma, su 
atitinkama paslauga susijusiuose papildomuose konkrečiuose 
privatumo pranešimuose. 

 

11. Automatizuotas sprendimų priėmimas ir profiliavimas 

 
Užmegzdami ir (arba) palaikydami verslo ryšius arba jiems 
rengdamiesi nenaudojame jokio automatizuoto sprendimų 
priėmimo pagal BDAR 22 straipsnį. Profiliavimas vykdomas tik tais 
tikslais, kurie minimi bendrojoje privatumo politikoje, konkrečioje 
privatumo politikoje ir, kai taikoma, su atitinkama paslauga 
susijusiuose papildomuose konkrečiuose privatumo 
pranešimuose, ir tik remiantis minėtais teisiniais pagrindais. 

 

12. Saugojimo trukmė; ištrynimas 

 
Išskyrus atvejus, kai konkrečių paslaugų aprašyme pateikiama 
informacija apie konkrečią asmens duomenų saugojimo trukmę ir 
(arba) ištrynimo terminą, taikomos toliau nurodytos nuostatos. 
 
Jūsų asmens duomenis saugome tik tiek, kiek tai būtina 
numatytiems tikslams įgyvendinti, arba, jei davėte sutikimą, kol 
atšauksite sutikimą. Jei tvarkymui prieštarausite, jūsų asmens 
duomenis ištrinsime, nebent pagal atitinkamas įstatymų nuostatas 
juos leidžiama toliau tvarkyti. Jūsų asmens duomenis taip pat 
ištrinsime, jei tai padaryti privalėsime dėl kitų teisės aktais 
numatytų priežasčių. 
 
Taikydami šiuos bendruosius principus jūsų asmens duomenis 
paprastai nedelsdami ištriname: 
  

- nustojus galioti teisiniam pagrindui, su sąlyga, kad 
netaikomas joks kitas teisinis pagrindas (pvz., 
komercinės ir mokesčių teisės aktų nustatyti saugojimo 
laikotarpiai). Jei kitas teisinis pagrindas taikomas, 
asmens duomenis ištriname, kai jis nustoja galioti; 

- jei jų nebereikia rengiantis vykdyti ir vykdant sutartį ar 
siekiant teisėtų interesų, su sąlyga, kad netaikomas 
joks kitas teisinis pagrindas (pvz., komercinės ir 
mokesčių teisės aktų nustatyti saugojimo laikotarpiai). 
Jei jis taikomas, asmens duomenis ištriname, kai 
nustoja galioti kitas teisinis pagrindas; 

- jei nustoja galioti tikslas, dėl kurio juos rinkome, su 
sąlyga, kad netaikomas joks kitas teisinis pagrindas 
(pvz., komercinės ir mokesčių teisės aktų nustatyti 
saugojimo laikotarpiai). Jei kitas teisinis pagrindas 
taikomas, asmens duomenis ištriname, kai jis nustoja 
galioti. 

 

13. Duomenų subjektų teisės 

 
Kadangi duomenų tvarkymu duomenų subjektui daromas poveikis, 
jūs turite daug teisių. Konkrečios teisės išvardytos toliau. 

 

Teisė susipažinti su duomenimis. Turite teisę gauti informaciją 
apie su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mes saugome. 
 

Teisė ištaisyti ir ištrinti. Galite prašyti, kad neteisingus 
duomenis ištaisytume ir (jei bus įvykdytos teisės aktuose 
numatytos sąlygos) jūsų duomenis ištrintume. 
 

Tvarkymo ribojimas. Galite (jei įvykdomos teisės aktuose 
numatytos sąlygos) prašyti, kad apribotume jūsų duomenų 
tvarkymą. 
 

Duomenų perkeliamumas. Jei mums būsite pateikę duomenų 
pagal sutartį ar sutikimą, galite (jei įvykdomos teisės aktuose 
numatytos sąlygos) prašyti gauti jūsų pateiktus duomenis 
susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu 
arba prašyti, kad mes juos persiųstume kitam duomenų valdytojui. 
 

Nesutikimas, kad duomenys būtų tvarkomi, kai tokio 

tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas interesas. Turite 

teisę dėl su jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet 

kuriuo metu nesutikti, kad duomenis tvarkytume, kiek tokio 

tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas interesas. Jei 

pasinaudosite savo teise nesutikti, jūsų duomenų tvarkymą 

nutrauksime, nebent pagal teisės aktų nuostatas galėsime 

įrodyti, kad yra už jūsų teises viršesnių teisėtų priežasčių, 

dėl kurių tvarkymas gali būti tęsiamas. 

 

Sutikimo atšaukimas. Jei mums esate davę sutikimą 

tvarkyti jūsų duomenis, šį sutikimą galite bet kada atšaukti. 

Toks atšaukimas galioja ateičiai. Jis neturi įtakos iki 

sutikimo atšaukimo vykdyto jūsų duomenų tvarkymo 

teisėtumui. 
 

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai. Jei manote, kad 
jūsų duomenų tvarkymas pažeidžia taikomus teisės aktus, taip pat 
galite pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai. Tai padaryti 
galite susisiekę su duomenų apsaugos institucija, kurios 
jurisdikcijoje yra jūsų faktinė gyvenamoji vieta arba šalis, arba su 
duomenų apsaugos institucija, kurios jurisdikcijai priklausome 
mes. 
 

Kaip su mumis susisiekti. Su mumis galite nemokamai 
susisiekti ir tada, kai turite bet kokių klausimų apie jūsų asmens 
duomenų tvarkymą, jūsų, kaip duomenų subjekto, teises ir (arba) 
bet kokį jūsų duotą sutikimą. Norėdami pasinaudoti bet kuria iš 
pirmiau nurodytų savo teisių, susisiekite su mumis el. paštu 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com arba įprastu 
paštu, pirmiau pateikiamame 1 skyriuje nurodytu adresu. Kai 
kreipiatės į mus, įsitikinkite, kad galime aiškiai nustatyti jūsų 
tapatybę. 

 

14. Duomenų saugumas 

 
Tam, kad užtikrintume saugumo lygį, atitinkantį riziką ir taikomų 
teisės aktų nuostatas, imamės visų būtinų techninių ir 
organizacinių priemonių, atsižvelgdami į techninių galimybių 
išsivystymo lygį. 

 

 

15. Trečiųjų šalių pasiūlymai 

 
Kitų tiekėjų, susietų su mūsų paslaugomis, paslaugos buvo ir yra 
kuriamos bei teikiamos trečiųjų šalių. Neturime jokios įtakos šių 
paslaugų projektavimui, turiniui ar funkcijoms. Aiškiai atsiribojame 
nuo viso visų tokių susietųjų paslaugų turinio. Atminkite, kad 
naudojantis šiomis paslaugomis (kaip antai trečiųjų šalių 
svetainėmis) jūsų įrenginyje gali būti įdiegti slapukai arba renkami 
asmens duomenys. Jokios įtakos tam neturime. Todėl prireikus 
tokios informacijos kreipkitės tiesiogiai į šių susietųjų paslaugų 
teikėjus. 
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16. Versija  
Taikoma naujausia šios privatumo politikos versija. 
 
Paskutinį kartą atnaujinta: 2019 m. lapkričio 1 d. 
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„My Porsche“ ir „Porsche Connect“ parduotuvė / „My Porsche“ ir „Porsche Connect“ parduotuvės svetainė. – Lietuva – LT– 1.1 versija 

 

Konkreti privatumo politika 

 

„My Porsche“ ir „Porsche Connect“ parduotuvė / „My Porsche“ ir „Porsche Connect“ parduotuvės svetainė 
 

 
„My Porsche“ ir „Porsche Connect“ parduotuvės svetainėje (toliau 
taip pat dar vadinamoje svetaine) esančioje „My Porsche“ arba 
„Porsche Connect“ parduotuvėje galite užsisakyti „My Porsche“, 
„Porsche Connect“ ir „Porsche Drive“ paslaugų bei funkciją pagal 
poreikį (angl. „Function on Demand“, FoD) ir suaktyvinti 
atitinkamas licencijas. Norėdami tai atlikti turite būti užsiregistravę 
„My Porsche“ svetainėje ir turėti „Porsche ID“ naudotojo paskyrą. 
Priklausomai nuo paslaugos, pirmiau minėtas paslaugas galite 
naudoti ir valdyti naudodamiesi mūsų svetaine, įvairiomis 
„Porsche“ programėlėmis ir taip pat per belaidžio tinklo ryšį savo 
automobilyje (jei tokia galimybė jūsų automobiliui numatyta). 
 

1. Specialiosios pastabos dėl naudojimosi mūsų svetaine 

 

1.1. Mūsų svetainės teikimas 

 
Kai kuriomis mūsų svetainės dalimis galima naudotis be 
registracijos. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi net ir 
tada, kai svetaine naudojatės be registracijos. 
 

1.1.1 Automatizuotas duomenų rinkimas 

 
Kai mūsų svetainę pasiekiate naudodamiesi savo įrenginiu, mes 
tvarkome šiuos duomenis: 
 

- prieigos data ir laikas; 
- apsilankymo trukmė; 
- įrenginio tipas; 
- naudojama operacinė sistema; 
- naudojamos funkcijos; 
- išsiųstų duomenų kiekis; 
- įvykio tipas; 
- IP adresas; 
- persiuntimo URL; 
- domeno pavadinimas. 

 
Šiuos duomenis tvarkome remdamiesi Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies f punktu, kad 
suteiktume galimybę naudotis svetaine, užtikrintume jos techninį 
veikimą ir nustatytume bei pašalintume gedimus. Tokiu būdu 
siekiame užtikrinti galimybę naudotis mūsų svetaine ir jos nuolatinį 
techninį funkcionalumą. Kai pasiekiate mūsų svetainę, šie 
duomenys tvarkomi automatiškai. Jei šių duomenų nepateiksite, 
mūsų svetaine naudotis negalėsite. Šios informacijos 
nenaudojame jūsų tapatybei nustatyti. 
 

1.1.2 Duomenų tvarkymas, siekiant patobulinti mūsų 

internetinius produktus ir paslaugas 
 
Automatiškai renkami duomenys, nurodyti 1.1.1 skyriuje, taip pat 
tvarkomi siekiant pagerinti mūsų paslaugų našumą, užtikrinti jų 
prieinamumą ir optimizuoti naudotojo patirtį, taip pat įvertinti jūsų 
naudojimąsi svetaine, sudaryti mums skirtas ataskaitas apie veiklą 
mūsų svetainėje ir teikti kitas paslaugas, susijusias su naudojimusi 
svetaine. 

Jūsų duomenis tvarkome pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 
f punktą, remdamiesi mūsų teisėtu interesu dėl mūsų produktų 
našumo ir prieinamumo bei analizuodami mūsų svetainės lankytojų 
elgesį. Šios informacijos nenaudojame jūsų tapatybei nustatyti. 

Vykdydami čia aprašytą tvarkymą mes taip pat išsaugome 
slapukus. Daugiau informacijos šiuo klausimu ieškokite 
1.1.3 punkte. 
 

1.1.3 Slapukai 
 
Kai lankotės mūsų svetainėje, jūsų įrenginyje gali būti išsaugoti 
vadinamieji slapukai arba į slapukus panašios technologijos 
(paprastai maži failai), kad jums pasiūlytume įvairių funkcijų, 
padarytume svetainę patogesnę ir galėtume optimaliai pritaikyti 
savo produktus ir paslaugas. Jei nenorite, kad slapukai ir (arba) į 
slapukus panašios technologijos būtų naudojami, galite neleisti, 
kad jie būtų įrašomi jūsų įrenginyje, pasirinkdami atitinkamas savo 
įrenginio ir (arba) interneto naršyklės nuostatas arba nesutikimą 
pareikšdami kitais būdais. Atminkite, kad tai gali apriboti mūsų 
produktų ir paslaugų veikimą ir funkcionalumą. Išsamios 
informacijos apie slapukų ir į slapukus panašių technologijų 
pobūdį, apimtį, tikslus, teisinį pagrindą, taip pat galimybes 
nesutikti, kad slapukai ir į slapukus panašios technologijos būtų 
naudojami duomenims tvarkyti, ieškokite „Porsche Smart Mobility“ 
svetainių slapukų politikoje, kuri pateikiama adresu 
https://connect-store.porsche.com/lt/lt//t/privacy. 
 

1.2. Įrenginių prieigos leidimai 
 
Kad galėtumėte naudotis tam tikromis funkcijomis, gali tekti 
suteikti leidimą pasiekti jūsų vietovės informaciją. 
 
Leidimų suteikimas yra savanoriškas. Tačiau, jei norite naudoti 
minėtas funkcijas, būtina suteikti atitinkamus leidimus, nes kitaip 
šiomis funkcijomis negalėsite naudotis. 

Leidimai išliks aktyvūs tol, kol juos iš naujo nustatysite savo 
įrenginyje ir (arba) interneto naršyklėje, išjungdami atitinkamą 
parinktį. 
 

1.3. Specialiosios paslaugos ir funkcijos 
 
Naudodamiesi mūsų svetaine galite savanoriškai pateikti asmens 
duomenų arba užsiregistruoti naudotis paslaugomis ar 
funkcijomis. Kai užsiregistruosite ir naudositės toliau aprašytomis 
paslaugomis ir funkcijomis, asmens informaciją mes tvarkysime 
taip, kaip nurodyta toliau. 
 
Norint naudotis 1.3.2 punkte nurodytomis mūsų svetainės 
paslaugomis ir funkcijomis, būtina iš anksto užsiregistruoti ir 
sukurti „Porsche ID“ naudotojo paskyrą. Norint naudotis 
1.3.3 punkte nurodytomis paslaugomis ir funkcijomis, išankstinė 
registracija nereikalinga. 
 

1.3.1. Registracijos procesas ir „Porsche ID“ naudotojo 

paskyros sukūrimas 
 
Informacijos apie registracijos procesą ir „Porsche ID“ naudotojo 
paskyros kūrimą ieškokite „My Porsche“ ir „Porsche Connect“ 
paslaugų / „Porsche“ skaitmeninių paslaugų infrastruktūros 
bendrosios privatumo politikos 4.1 punkte. 
 

1.3.2. Atskirų funkcijų naudojimas kartu su registracija / 

prisijungimu 
 
Funkcijos, kurios įtrauktos į mūsų svetainėje pateikiamus 
produktus ir paslaugas, taip pat kiekvienu konkrečiu atveju 
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tvarkomi asmens duomenys ir pagrindiniai tokio tvarkymo tikslai 
bei teisinis pagrindas, nurodyti toliau. 
 

1.3.2.1. Paslaugų užsakymas ir suaktyvinimas; mokėjimo 

informacijos tvarkymas 
 
Informacijos apie paslaugų užsakymą per mūsų svetainę ir su tuo 
susijusį mokėjimo informacijos tvarkymą ieškokite „My Porsche“ ir 
„Porsche Connect“ paslaugų / „Porsche“ skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūros bendrosios privatumo politikos 5.1 punkte. 
 
Prireikus papildomos informacijos apie asmens duomenų 
tvarkymą, vykdomą dėl užsakomų paslaugų, pateikiame 
atitinkamai paslaugai skirtuose papildomuose konkrečiuose 
privatumo pranešimuose. 
 

1.3.2.2. „My Porsche“ ir „Porsche Connect“ paslaugų 

naudojimas 

 
Informacijos apie naudojimąsi paslaugomis mūsų svetainėje 
ieškokite „My Porsche“ ir „Porsche Connect“ paslaugų / „Porsche“ 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūros bendrosios privatumo 
politikos 5.2 punkte. 
 

1.3.2.3. Paslaugos teikimo ir garantijos informacija 
 
Norint naudotis šia funkcija, būtina iš anksto užsiregistruoti ir 
sukurti „Porsche ID“ naudotojo paskyrą. 
 
Norėdami savo svetainės skiltyje „My Porsche“ pateikti informaciją 
apie jūsų automobilį, galiojančias garantijas ir atšaukimus, 
tvarkome bendruosius įrangos ir transporto priemonės duomenis, 
kaip antai transporto priemonės registracijos liudijime nurodytą 
transporto priemonės identifikavimo numerį, galiojančias 
garantijas, modelio metus ir modelio atvaizdą. 
 
Remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, teisinis jūsų 
asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų su mumis 
sudarytos sutarties vykdymas. 
 

1.3.2.4. Techninės priežiūros paslaugų prašymas 
 
Norint naudotis šia funkcija, būtina iš anksto užsiregistruoti ir 
sukurti „Porsche ID“ naudotojo paskyrą. 
 
Kai mūsų svetainės skiltyje „My Porsche“ pateikiate prašymą, kad 
būtų suplanuotas techninės priežiūros paslaugų apsilankymas pas 
„Porsche“ prekybos atstovą arba techninės priežiūros įmonėje, 
jūsų prašymu kliento ir transporto priemonės duomenis galime 
pateikti jūsų pasirinktoms įmonėms. Jei prašydami techninės 
priežiūros paslaugų mums duosite sutikimą, jūsų pasirinktam 
prekybos atstovui arba techninės priežiūros įmonei perduosime 
jūsų vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, 
„Porsche ID“, transporto priemonės registracijos liudijime 
nurodytą transporto priemonės identifikavimo numerį, jūsų 
transporto priemonės modelį, jūsų pasirinktus techninės priežiūros 
apsilankymus, jūsų pasirinktą techninės priežiūros paslaugą ir su 
prašymu susijusias papildomas pastabas, taip pat jūsų prašomą 
ryšių palaikymo būdą 
 
Dėl atitinkamo techninės priežiūros paslaugų prašymo jūsų 
asmens duomenys perduodami vieną kartą; teisinis perdavimo 
pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas, t. y. jūsų 
sutikimas. Jūsų techninės priežiūros paslaugų prašymą saugome 
pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą, siekdami įvykdyti jūsų 
su mumis sudarytą sutartį. 
 

1.3.3. Atskirų funkcijų naudojimas be registracijos / 

prisijungimo 
 
Toliau nurodytos mūsų svetainėje pateikiamos funkcijos, taip pat 
kiekvienu konkrečiu atveju tvarkomi asmens duomenys ir 
pagrindiniai tokio tvarkymo tikslai bei teisinis pagrindas. 
 

1.3.3.1. Bendravimas naudojantis tiesioginio pokalbio 

funkcija 
 
Norint naudotis šia funkcija, nebūtina iš anksto užsiregistruoti ir 
sukurti „Porsche ID“ naudotojo paskyrą. 
 
Tam tikrose mūsų svetainės srityse siūlome tiesioginį pokalbį, kad 
būtų galima susisiekti ir gauti patarimų. Naudodamiesi tiesioginio 
pokalbio funkcija galite tekstinėmis žinutėmis susisiekti su kuriuo 
nors iš mūsų konsultantų. Kai pradedate naudotis tiesioginio 
pokalbio funkcija, dėl techninių priežasčių jūsų naršyklė iškart 
automatiškai perduoda toliau nurodytus duomenis, kuriuos mes 
saugome atskirai nuo kitų, kitomis aplinkybėmis jūsų pateiktų 
duomenų: 
 

- prieigos data ir laikas; 
- apsilankymo mūsų svetainėje trukmė; 
- interneto naršyklės tipas, įskaitant versiją; 
- naudojama operacinė sistema; 
- išsiųstų duomenų kiekis; 
- įvykio tipas; 
- IP adresas. 

 
Teisinis tokio duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 
1 dalies f punktas, mūsų teisėtas interesas užtikrinti mūsų 
produktų ir paslaugų saugumą bei pašalinti gedimus. Šiuo atžvilgiu 
duomenis taip pat tvarkome analitiniais tikslais, nenustatydami 
konkretaus asmens tapatybės. 
 
Jei vėliau tiesioginio pokalbio metu mums atskleisite daugiau 
asmens duomenų, tai darysite savanoriškai. Tais atvejais, kai 
asmens duomenų reikia tam, kad galėtume išspręsti jūsų 
problemą, apie tai jus informuosime ir tokių duomenų jūsų 
paprašysime. Tekstas, kurį įvedėte įvesties ekrane tiesioginių 
pokalbių metu, mūsų vardu yra saugomas išorės paslaugų teikėjo 
serveryje. Teisinis šio duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 
6 straipsnio 1 dalies b punktas. 
 

2. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės 
 
Jūs, kaip asmuo, kuriam duomenų tvarkymu daromas poveikis, 
turite teisių. Visų pirma, galite bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų 
naudojami slapukai ar į slapukus panašios technologijos. 
Išsamesnės informacijos šiuo klausimu ieškokite „Porsche Smart 
Mobility“ svetainių slapukų politikoje, kuri pateikiama adresu 
https://connect-store.porsche.com/lt/lt//t/privacy. 
 
Informacijos apie papildomas jums suteikiamas teises taip pat 
pateikiama „My Porsche“ ir „Porsche Connect“ paslaugų / 
„Porsche“ skaitmeninių paslaugų infrastruktūros bendrosios 
privatumo politikos 13 skyriuje, kurią galima peržiūrėti 
https://connect-store.porsche.com/lt/lt//t/privacy. 
 

3. Šios privatumo politikos pakeitimai ir versija 
 
Pasiliekame teisę keisti šią konkrečią privatumo politiką. Dabartinę 
privatumo politikos versiją visada galima rasti svetainėje 
https://connect-store.porsche.com/lt/lt//t/privacy. 
 
Versija: 2019-11-01 
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„Porsche Smart Mobility“ 
 

Svetainių slapukų politika 

 

 

Taikymo sritis 

 
Ši svetainių slapukų politika taikoma kartu su „My Porsche“ ir 
„Porsche Connect“ paslaugų / „Porsche“ skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūros bendrąja privatumo politika bei konkrečia 
privatumo politika ir, kai taikoma, svetainėse pateikiamais 
papildomais konkrečiais atitinkamų paslaugų privatumo 
pranešimais (toliau tokios paslaugos vadinamos svetaine). Joje 
aprašomi slapukų ir į slapukus panašių technologijų (toliau kartu – 
slapukai) tipas, apimtis, paskirtis bei teisinis pagrindas, taip pat 
galimybės nesutikti, kad naudojant slapukus ir į slapukus panašias 
technologijas būtų tvarkomi duomenys. Be to, „My Porsche“ ir 
„Porsche Connect“ paslaugų / „Porsche“ skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūros bendroji privatumo politika bei konkreti privatumo 
politika ir, kai taikoma, svetainėse pateikiami papildomi konkretūs 
atitinkamų paslaugų privatumo pranešimai taikomi visai kitai 
informacijai. Data: 2019-11-01. 

 

Kas yra slapukai? 
 
Slapukus naudojame tam, kad jums pasiūlytume įvairių funkcijų, 
nustatytume jūsų pageidavimus, padarytume svetainę patogesnę 
ir galėtume optimaliai pritaikyti savo produktus ir paslaugas. 
Paprastai tai yra maži tekstiniai failai, kuriuos interneto naršyklė 
išsaugo jūsų kompiuteryje. 

 

Slapukų kategorijos 
 
Slapukus naudojame įvairiems tikslams; jie atlieka įvairias 
funkcijas. Slapukus skirstome pagal jų būtinumą techniniu požiūriu 
(techninis būtinumas), saugojimo ir naudojimo trukmę (saugojimo 
trukmė) ir pagal tai, ar juos įrašė mūsų svetainė, ar trečiosios 
šalys, taip pat pagal tai, kuris teikėjas slapuką ar į slapuką panašią 
technologiją įrašė (toliau kartu – slapukų teikėjas). 
 
Techninis būtinumas 
 
Techniškai būtini slapukai. Tam tikrus slapukus naudojame dėl to, 
kad jie yra būtini norint užtikrinti tinkamą mūsų svetainės ir jos 
funkcijų veikimą. Šie slapukai nustatomi automatiškai, kai lankotės 
svetainėje ar pasinaudojate tam tikra funkcija, nebent slapukų 
neleidžia naudoti jūsų naršyklės nuostatos. 
 
Techniškai nebūtini slapukai. Ir atvirkščiai, techniškai nebūtinus 
slapukus naudojame, pavyzdžiui, norėdami svetainę padaryti 
patogesnę ir našesnę arba išsaugoti jūsų nurodytas nuostatas. 
Techniškai nebūtinus slapukus taip pat naudojame norėdami gauti 
informacijos apie tam tikrų mūsų svetainės sričių naudojimo 
dažnumą, kad ateityje ją galėtume geriau pritaikyti prie jūsų 
poreikių. Techniškai nebūtinų slapukų nesaugome, nebent 
spustelėdami atitinkamame laukelyje patvirtinsite, kad sutinkate su 
mūsų pranešimu apie slapukus ir toliau naudositės mūsų svetaine. 
 
Saugojimo laikotarpis 
 
Seanso slapukai. Daugelis slapukų reikalingi tiek, kiek trunka jūsų 
apsilankymas svetainėje arba seansas. Kai tik iš mūsų svetainės 
išeinate arba baigiasi seanso laikas, šie slapukai ištrinami arba 
nustoja galioti (jie vadinami seanso slapukais). Seanso slapukai 
naudojami, pavyzdžiui, tam tikrai informacijai (jūsų registracijos 
svetainėje, pirkinių krepšelio turiniui ar kt.) išlaikyti seanso metu. 
 
Nuolatiniai slapukai. Slapukai ilgesnį laiką saugomi tik retkarčiais. 
Tai daroma, pavyzdžiui, tam, kad kai kitą kartą lankysitės mūsų 
svetainėje jus būtų galima atpažinti ir jūs galėtumėte pasiekti 

išsaugotas nuostatas. Šitaip galite greičiau ar patogiau patekti į 
mūsų svetaines, nereikia iš naujo pasirinkti tam tikrų nuostatų 
(pavyzdžiui, pageidaujamos kalbos). Kai nuo apsilankymo tam 
tikroje svetainėje arba domene praeina tam tikras iš anksto 
nustatytas laikas, nuolatiniai slapukai automatiškai ištrinami. 
 
Srauto slapukai. Šie slapukai naudojami ryšiui tarp įvairių vidinių 
„Porsche“ serverių palaikyti. Jie nustatomi sąveikos su naudotoju 
pradžioje ir jai pasibaigus vėl ištrinami. Sąveikos metu srauto 
slapukams suteikiamas unikalus identifikavimo numeris, tačiau 
jame nėra jokios kliento arba naudotojo tapatybę atskleidžiančios 
informacijos. 
 
Slapukų teikėjai 
 
Teikėjų slapukai. Kai lankotės mūsų svetainėje, slapukus 
dažniausiai į jūsų naršyklę įrašo operatoriai, kuriuos naudojame 
mūsų svetainėje. 
 
Trečiųjų šalių slapukai. Kita vertus, vadinamuosius trečiųjų šalių 
slapukus įrašo ir naudoja kitos šalys ar tinklalapiai, pavyzdžiui, 
žiniatinklio analitikos įrankių teikėjai. Daugiau informacijos apie 
žiniatinklio analitiką ir auditorijos matavimą pateikiama kitoje šios 
slapukų politikos dalyje. Trečiosios šalys slapukus taip pat gali 
naudoti norėdamos rodyti skelbimus arba integruoti turinį iš 
socialinių tinklų, pavyzdžiui, per socialinius papildinius. 

 

Slapukų naudojimas žiniatinklio analitikai ir auditorijos 

matavimui 
 
Žiniatinklio analitikai ir auditorijos matavimui naudojame toliau 
nurodytas paslaugas. 
 
Naudojame „Google Analytics“, žiniatinklio analitikos paslaugą, 
kurią teikia „Google Ireland Limited“, Google Building Gordon 
House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (Airija; toliau – 
„Google“). „Google Analytics“ trečiųjų šalių slapukus naudoja tam 
tikrų mūsų svetainės sričių ir nuostatų naudojimo dažniui nustatyti. 
Slapuko sugeneruota informacija apie jūsų naudojimąsi svetaine 
(įskaitant sutrumpintą IP adresą) bus persiųsta į „Google“ serverį 
JAV ir jame bus saugoma. „Google“ šią informaciją naudos mūsų 
vardu siekdama įvertinti jūsų naudojimąsi svetaine, parengti 
ataskaitas apie svetainės veiklą ir teikti kitas paslaugas, susijusias 
su svetainės ir interneto naudojimu. 
 
Teisinis žiniatinklio analitikos ir auditorijos matavimo paslaugų 
(kaip antai „Google Analytics“) naudojimo pagrindas yra Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies 
f punktas; mūsų teisėtas interesas kyla iš pirmiau nurodytų tikslų, 
visų pirma iš mūsų siekio atlikti svetainės analizę, ją optimizuoti ir 
užtikrinti efektyvų jos veikimą. 
 

Slapukų ištrynimas ir prieštaravimas jų naudojimui 
 
Slapukus priimti naudojantis mūsų svetaine nėra būtina; jei 
nenorite, kad slapukai būtų saugomi jūsų įrenginyje, naršyklės 
sistemos nuostatose galite išjungti atitinkamą parinktį. Be to, iš 
savo įrenginio galite bet kada ištrinti anksčiau išsaugotus 
slapukus. Tačiau jei slapukų nepriimsite, kai kurios mūsų svetainės 
funkcijos gali neveikti. 
 
Be to, jei nenorite, kad būtų vykdoma žiniatinklio analitika, galite 
naudoti „Google Analytics“ slapukus išjungiantį naršyklės įskiepį. Jį 
galima atsisiųsti čia: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
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Tokiu atveju atsisakymo informacija saugoma jūsų įrenginyje, kuris 
naudojamas jūsų „Google Analytics“ išjungimui nustatyti. Atminkite, 
kad šitaip „Google Analytics“ paslauga bus išjungta tik tame 
įrenginyje ir tik toje naršyklėje, kuriuose atsisakymo informacija 
buvo įrašyta. 
 
Jei ištrinsite slapukus iš savo įrenginio, įdiegimą gali tekti 
pakartoti. Naršyklės įskiepio alternatyva (pavyzdžiui, 
mobiliuosiuose įrenginiuose) – „Google Analytics“ duomenų 
rinkimą galite išjungti spustelėję šią nuorodą: 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/. Taip nustatomas 
atsisakymo slapukas, kuris neleidžia ateityje rinkti jūsų duomenų. 

Atsisakymo slapukas galioja tik naršyklei, kuri buvo naudojama 
jam nustatyti, ir tik mūsų svetainei. Jis saugomas jūsų įrenginyje. 
Jei savo naršyklėje įrašytus slapukus ištrinsite, atsisakymo 
slapuką turėsite nustatyti iš naujo. 
 
Taip pat galite suaktyvinti savo įrenginio funkciją „Nesekti“. Kai ši 
funkcija įjungta, jūsų įrenginys praneša atitinkamai tarnybai, kad 
nenorite būti sekami. 
 
Kai lankotės mūsų svetainėje, gali būti išsaugoti toliau nurodyti 
slapukai. 
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Slapukų sąrašas 

 
„My Porsche“ ir „Porsche Connect“ parduotuvė / „My Porsche“ ir „Porsche Connect“ parduotuvės svetainė 
 

Slapuko pavadinimas Techninis 
būtinumas 

Saugojimo 
laikotarpis 

Slapuko teikėjas Paskirtis Teisinis 
pagrindas 

CIAM.s Taip Srauto slapukas 
„Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG“ 

Šis slapukas reikalingas norint 
patikrinti, ar naudotojo 
naršyklė palaiko slapukus. 

BDAR 
6 straipsnio 
1 dalies 
f punktas 

CIAM.m Taip Seanso slapukai 
„Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG“ 

Šis slapukas reikalingas 
naudotojo tapatybei nustatyti. 

BDAR 
6 straipsnio 
1 dalies 
f punktas 

CIAM.h Taip Seanso slapukai 
„Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG“ 

Šis slapukas reikalingas 
naudotojo seanso ir 
prisijungimo prie „My Porsche“ 
duomenims išsaugoti. 

BDAR 
6 straipsnio 
1 dalies 
f punktas 

CIAM.status Taip Seanso slapukai 
„Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG“ 

Šis slapukas reikalingas „My 
Porsche“ naudotojo seanso 
būsenai stebėti. 

BDAR 
6 straipsnio 
1 dalies 
f punktas 

pcc.cookieAcceptance Taip 

Nuolatinis 
slapukas 
(saugojimo 
laikotarpis:  
1 metai) 

„Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG“ 

Šis slapukas naršyklėje saugo 
naudotojo sprendimą, ar 
slapukai gali būti įrašomi į jo 
naršyklę. 

BDAR 
6 straipsnio 
1 dalies 
f punktas 

nonce.* Taip Srauto slapukas 
„Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG“ 

Šis slapukas serveryje laikinai 
išsaugo naudotojo sprendimą, 
ar slapukus galima įrašyti į jo 
naršyklę. 

BDAR 
6 straipsnio 
1 dalies 
f punktas 

PF Taip Seanso slapukas 
„Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG“ 

Šis slapukas reikalingas 
naudotojo tapatybei nustatyti 
sistemos viduje, tarp įvairių 
„Porsche“ serverių. 

BDAR 
6 straipsnio 
1 dalies 
f punktas 

CIAM.pcc Taip Seanso slapukas 
„Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG“ 

Šis slapukas reikalingas 
naudotojo seanso ir 
prisijungimo prie „My Porsche“ 
duomenims išsaugoti. 

BDAR 
6 straipsnio 
1 dalies 
f punktas 

f5_cspm Taip Seanso slapukas 
„Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG“ 

Šis slapukas reikalingas tam, 
kad naudotoją būtų galima 
nukreipti į įgaliotąjį serverį per 
apkrovos išlyginimo priemonę.  

BDAR 
6 straipsnio 
1 dalies 
f punktas 

_utma Ne 

Nuolatinis 
slapukas 
(saugojimo 
laikotarpis: 
2 metai) 

„Google“ 
Šis „Google Analytics“ 
slapukas išsaugo naudotojo 
apsilankymų skaičių. 

BDAR 
6 straipsnio 
1 dalies 
f punktas 

_utmt Ne Seanso slapukas „Google“ 

Šis „Google Analytics“ 
slapukas išsaugo naudotojo 
užklausos tipą. Jis atskiria 
įvykius, operacijas ir 
elementus. 

BDAR 
6 straipsnio 
1 dalies 
f punktas 

_utmb Ne Seanso slapukas „Google“ 
Šis „Google Analytics“ 
slapukas išsaugo naudotojo 
seanso trukmę. 

BDAR 
6 straipsnio 
1 dalies 
f punktas 

_utmz Ne Seanso slapukas „Google“ 

Šis „Google Analytics“ 
slapukas išsaugo 
nukreipiamąjį puslapį, iš kurio 
naudotojas patenka į „My 
Porsche“. 

BDAR 
6 straipsnio 
1 dalies 
f punktas 

_utmv Ne Seanso slapukas „Google“ 

Šis „Google Analytics“ 
slapukas agreguoja saugomus 
duomenis, kad „Porsche AG“ 
juos galėtų rodyti atskirose, 
anonimizuotose ataskaitose. 
 
 
 
 
 

BDAR 
6 straipsnio 
1 dalies 
f punktas 
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NREUM Ne 
Seanso slapukas, 
kuris ištrinamas 
uždarius naršyklę. 

„New Relic Inc.“ 

Šis slapukas sukuriamas tik 
tose naršyklėse, kurios 
nepalaiko „Navigation Timing 
API“ sąsajos. Jei naršyklė 
„Navigation Timing API“ sąsają 
palaiko, naršymo pradžios 
laikui nustatyti gali būti 
naudojama natūralioji sąsaja. 

BDAR 
6 straipsnio 
1 dalies 
f punktas 

NRAGENT Ne 
Seanso slapukas, 
kuris ištrinamas 
uždarius naršyklę. 

„New Relic Inc.“ 

Šis slapukas naudojamas 
ryšiui tarp „New Relic 
Collector“ galutinio naudotojo 
metrikos ir agentų, veikiančių 
susietoje žiniatinklio 
programoje, palaikyti. Prieigos 
raktas nustato ir susieja 
programos sluoksnio 
operacijos sekimo duomenis 
su atitinkamais naršyklės 
sekimo duomenimis. 

BDAR 
6 straipsnio 
1 dalies 
f punktas 

JSESSIONID Ne 
Seanso slapukas, 
kuris ištrinamas 
uždarius naršyklę. 

„New Relic Inc.“ 

Šis slapukas naudojamas 
seanso ID išsaugoti, kad „New 
Relic“ galėtų stebėti 
programos seansų skaičių. 
Slapuko vertę sugeneruoja 
„Jetty“. 

BDAR 
6 straipsnio 
1 dalies 
f punktas 

pcc-pers Taip Seanso slapukas 
„Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG“ 

Šis slapukas naudojamas 
seanso ID išsaugoti, kad 
„Porsche Connect“ 
parduotuvė galėtų tvarkyti jūsų 
seansą. Slapuko vertę 
sugeneruoja apkrovos 
išlyginimo priemonė. 

BDAR 
6 straipsnio 
1 dalies 
f punktas 

yCluster Ne Seanso slapukas 
„Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG“ 

Šis slapukas naudojamas 
seanso ID išsaugoti, kad 
„Porsche Connect“ 
parduotuvė galėtų tvarkyti jūsų 
seansą. Slapuko vertę 
sugeneruoja programa. 

BDAR 
6 straipsnio 
1 dalies 
f punktas 

 

 

 


