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Porsche Smart Mobility GmbH 

 

Generell personvernererklæring 

 

My Porsche og Porsche Connect Services / Porsche Digital Service Infrastructure 

 

 
Vi i Porsche Smart Mobility GmbH (heretter “vi” eller “PSM 
GmbH”), er glade for din bruk av My Porsche, våre Porsche 
Connect-tjenester og andre digitale tilbud fra oss (heretter 
individuelt eller samlet også kalt “Tjenester” og samlet “ Porsche 

Digital Service Infrastructure”) og i din interesse i vårt selskap og 

våre produkter. Ditt personvern er viktig for oss. Vi beskytter din 
personlige informasjon og tar konfidensiell håndtering av denne 
informasjonen veldig seriøst. Behandling av din personlige 
informasjon finner sted utelukkende innenfor rammen av 
lovbestemmelsene i databeskyttelse og personvernlovgivning, 
særlig EUs generelle databeskyttelsesforordning (heretter 
“GDPR”). Denne Personvernererklæring gir deg informasjon om 
håndteringen av din personlige informasjon og dine rettigheter 
som registrert innenfor omfanget av din bruk av våre tjenester. 
For informasjon om individuelle tjenester, vennligst se  Spesifikk 
personvernererklæring og, hvor det  gjelder, de ytterligere 
spesifikke personvernmerknadene som gjelder den aktuelle 
tjenesten. 
 
Hvor vi linker til denne Personvernererklæring fra eksterne sosiale 
media- sider, vil vilkår og betingelsene som følger kun gjelde for 
det omfanget databehandlingsoperasjoner innenfor rammen av 
slike sider for sosiale medier faktisk ligger innenfor vårt 
ansvarsområde og ingen informasjon som er mer spesifikk - og 
dermed har presedens - angående databeskyttelse og personvern 
er gitt innenfor rammen av slike sider for sosiale medier. 
 

1. Kontrollør og databeskyttelses kontrollør; kontakt 

 
Med mindre det er uttrykkelig beskrevet i denne Generelle 
personvernererklæring, er en Spesifikk personvernererklæring 
basert på den eller, hvor det  gjelder, vil ytterligere spesifikke 
personvernmerknader knyttet til den spesifikke tjenesten, 
kontrolløren som er ansvarlig for databehandling i henhold til 
lovene om databeskyttelse og personvern er: 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Tyskland 
E-post: smartmobility@de.porsche.com 
 
Har du spørsmål eller forespørsler angående databeskyttelse av 
personvern, ta gjerne kontakt med oss. 
 
Du kan kontakte vår databeskyttelsesansvarlig på følgende måte: 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Data Protection Officer 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Tyskland 
Kontakt: dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com 

 

 

 

2. Formålet med databeskyttelse 

 
Formålet for databeskyttelse er beskyttelsen av 
personopplysninger. Dette betyr all informasjon som omhandler 
en identifisert eller identifiserbar person (kjent som den 
“registrerte”). Dette inkluderer informasjon som navn, adresse, e-
postadresse eller telefonnummer, i tillegg til informasjon som 
nødvendigvis oppstår under bruken av vår Porsche Digital Service 

Infrastructure. 

 

3. Art, omfang, formål og rettslige grunnlaget for 

behandling av opplysninger av Porsche Digital Service 

Infrastructure 

 
Denne Generelle personvernererklæring gir deg en oversikt over 
art, omfang, formål og rettslige grunnlaget for databehandling 
innenfor det formålet med registrering, oppretting og bruk av din 
Porsche ID-brukerkonto samt bestilling og bruk av våre tjenester 
på grunnlag av din Porsche ID-brukerkonto. Du vil også i følgende 
tekst finne informasjon om databeskyttelse og personvern, som 
for eksempel på mottakere av personopplysninger, 
databehandling i tredjeparts land og dine rettigheter som 
registrert, noe som generelt gjelder innenfor rammen for bruken 
av Porsche Digital Service Infrastructure. For mer informasjon om 
behandlingen av personopplysninger i sammenheng med bruken 
av de individuelle tjenestene, de relevante juridiske grunnlagene 
og spesifikke rettighetene til registrerte med tanke på den 
relevante tjenesten, må du se på den relevante Spesifikke 
personvernererklæringen og, hvor det gjelder, de ytterligere 
spesifikke personvernmerknadene som gjelder for den aktuelle 
tjenesten. 

 

4. Porsche ID-brukerkonto 

 
For å bruke Porsche Digital Service Infrastructure og de tilbudte 
tjenestene i sin helhet, er det nødvendig å registrere seg og 
opprette en Porsche-brukerkonto i My Porsche. Etter at du har 
fullført registreringsprosessen og opprettet din Porsche ID-
brukerkonto, vil du også motta en Porsche ID (brukernavn til 
Porsche ID-brukerkontoen). Ved registrering og når du oppretter 
og bruker din Porsche ID-brukerkonto blir personopplysninger 
behandlet og ved behov overført til tredjeparter oppført nedenfor 
for å oppfylle våre avtaleforpliktelser i denne sammenheng. 
Unntatt der annet er angitt, utføre vi alle arbeidsoperasjoner som 
er beskrevet i dette avsnittet for å utføre kontrakten som 
eksisterer mellom deg og oss på grunnlag i artikkel 6(1)(b) GDPR. 

 

4.1 Registreringsprosessen og opprettelse av din Porsche 

ID-brukerkonto 

 
Du kan velge én av to måter for å registrere deg og opprette din 
Porsche ID-brukerkonto: 

 

 

4.1.1 Invitasjon fra en autorisert forhandler 
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Hvis du ønsker, vil en autorisert forhandler oppgi 
personopplysninger du har opplyst om via forhandlerens tilgang til 
våre systemer. Du vil for eksempel motta en link på e-post, denne 
må du så bruke for å bekrefte din registrering og opprettelsen av 
din Porsche ID-brukerkonto. Vennligst merk deg at autoriserte 
forhandlere er uavhengige selskaper og at vi ikke har noen 
innflytelse ovenfor dem. En annen faktor som vil bli brukt for 
ekstra verifisering, vil for eksempel være en kode sent på 
tekstmelding som du så kan skrive inn som en del av prosessen 
med å registrere og lage din Porsche ID-brukerkonto. 

 

4.1.2 Registrering på egen hånd 

 
Hvis du ikke har registrert og opprettet din Porsche ID-
brukerkonto via en autorisert forhandler, kan du registrere og 
opprette din Porsche ID-brukerkonto på egen hånd og skrive inn 
din personlige data uavhengig. I utvalgte land kan du også legge 
til et kjøretøy og bruke andre digitale Tjenester som nødvendig for 
eierskapet av kjøretøyet. For å gjøre dette må du laste opp en 
kopi av et identifikasjonsdokument og bevise eierskap, og hvis du 
ikke er eieren av kjøretøyet, en autorisasjon fra bileieren etter å ha 
oppgitt ditt kjøretøyet sitt identifikasjonsnummer. Disse 
dokumentene vil bli gått gjennom med grunnlag i våre 
verifikasjonskriterier. Som bevis på din suksessfulle verifisering 
oppbevarer vi også navn, fødselsdatoer, fødesteder, adresser og 
gyldige datoer for dokumentene som det vises i de relevante 
identifikasjonsdokumentene og kjøretøyets identifikasjonsnummer, 
navn på eier og adressene som vises i beviset på eierskap. Når 
bekreftelsen er fullført, vil kopier av dokumentene bli slettet. Hvis 
du legger til et kjøretøy og et spesifikt kjøretøy er tildelt deg under 
din Porsche ID-brukerkonto, er dette som et resultat også kjente 
som en kjøretøyskobling (heretter “Kjøretøyskobling”). Etter en 
vellykket gjennomgang, vil du motta en link på e-post, som du for 
eksempel må bruke for å bekrefte din registrering og etablering 
av Porsche ID-brukerkonto. En annen faktor som vil bli brukt for 
ekstra verifisering, vil for eksempel være en kode sent på 
tekstmelding som du så kan skrive inn som en del av prosessen 
med å registrere og lage din Porsche ID-brukerkonto. 
 
Registrering på egen hånd krever at du laster opp bilder fra din 
enhet. Dette betyr at du vil bli bedt om tillatelse til å få tilgang til 
enhetens kamera eller galleri. Å gi tillatelse er frivillig. Men hvis du 
ønsker å registrere deg på egen hånd, så er det nødvendig å 
tillate nødvendig autorisering, siden du ellers ikke vil være i stand 
til å registrere deg på egen hånd. Autoriseringen forblir aktiv til du 
tilbakestiller den i enheten og/eller nettleseren ved å deaktivere 
den aktuelle innstillingen. 
 

(a) Nødvendig informasjon under registrering og 

opprettelse av din Porsche ID-brukerkonto 
 
Når du registrerer deg og oppretter en Porsche ID-brukerkonto er 
det nødvendig (ved registrering på egen hånd) å skrive inn e-
postadressen din, passord, navn og eventuelle suffikser, kontakt- 
og adresseinformasjon, mobilnummer, e-postadresse og hvor 
aktuelt, det språket du ønsker å kommunisere med oss på, eller (i 
tilfelle du registrerer deg og oppretter din Porsche ID-brukerkonto 
via en autorisert forhandler) for å bekrefte disse opplysningene 
under prosessen med å registrere og lage din Porsche ID-
brukerkonto. Disse personopplysningene er nødvendig for å kunne 
klargjøre og administrere din Porsche ID-brukerkonto for deg slik 
at du kan bruke det fullstendige utvalget av tjenester som er 
tilgjengelig i Porsche Digital Service. I utvalgte land, kan du også 
bruke våre tjenester som en potensiell kunde. I dette tilfellet er må 
du bruke ditt navn, e-postadresse og et passord. Vi trenger også 
dette, og hvor det er aktuelt, ytterligere personopplysninger for å 
kunne svare på forespørsler, spørsmål og kritikk. I tillegg lagrer vi 
tidspunktet for din nyligste innlogging. Under registreringen og 
opprettelsen av din Porsche ID-brukerkonto, utfører vi en 
troverdighetssjekk av ditt navn og adresse. 
 

(b) Frivillig informasjon under registrering og opprettelse 

av Porsche ID-brukerkonto 
 

Når du registrerer deg og oppretter din Porsche ID-brukerkonto 
har du også muligheten til å frivillig føre inn ekstra informasjon, 
slikt som titler du eventuelt måtte ha (akademiske titler, osv.), 
kontaktinformasjon på selskap, fødselsdato, andre telefonnumre, 
kredittkortinformasjon (som er lagret utelukkende hos 
leverandøren av betalingstjenesten) og ditt kjøretøyets 
registreringsnummer og navn på personlige kjøretøy. I tillegg kan 
du oppgi informasjon om dine interesser og preferanser og dine 
foretrukne kontakt kanaler. Vennligst merk deg at denne 
informasjonen ikke er nødvendig for å registrere deg og opprette 
din Porsche ID-brukerkonto, og det er helt frivillig å oppgi hvordan 
du ønske rå kommunisere denne personlige informasjonen med 
oss. 

 

4.2 Porsche Digital Service Infrastructure: Databehandling 

etter registrering og opprettelse av din Porsche ID 

brukerkonto 

 
Hvis du har registrert deg og opprettet din Porsche ID-
brukerkonto vil vi dele grunnleggende informasjon om din Porsche 
ID-brukerkonto og kjøretøy med Porsches forhandlere som tilbyr 
tjenester for å kunne gi deg service etter behov via vår 
forhandlerorganisasjon. Dette gjøres for å utføre kontrakten med 
deg med grunnlag i artikkel 6(1)(b) GDPR. For å oppnå dette, vil vi 
overføre ikke bare bilens identifikasjonsnummer, men også ditt 
brukernavn (Porsche ID), teknisk og/eller salgsrelaterte 
tilgjengelighet på servicer og produkttilbud til din Porsche ID-
brukerkonto eller kjøretøy og aktuelle hendelser innenfor omfanget 
av opprettelsen, endring eller sletting av din Porsche ID-
brukerkonto, koblinger til biler, valg av forhandlere eller aktivering 
eller deaktivering av tjenester. 
 
Hvis du har valgt en autorisert forhandler og gitt din samtykke, vil 
personopplysninger lagret på din Porsche ID-brukerkonto, spesielt 
kontaktinformasjon, kundeservice, kontrakt og service informasjon 
og informasjon om dine interesser, kjøretøy og tjenester brukt, 
også bli delt med den autoriserte forhandleren og synkronisert 
med enhver personlig informasjon om deg som eventuelt er 
oppbevart av den autoriserte forhandleren. Hvis du ikke lenger 
ønsker at denne informasjonen skal deles, kan du justere 
brukerinnstillingene for din Porsche ID-brukerkonto. De tidligere 
nevnte personlige informasjonen vil ikke lenger bli delt med 
autorisert forhandler fra dette tidspunktet. Det juridiske grunnlaget 
for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng er 
ditt samtykke i henhold til artikkel 6(1)(a) GDPR. 

 

4.3 Sletting av din Porsche ID-brukerkonto 

 
Hvis du sletter Porsche ID-brukerkontoen, vil den personlige 
informasjonen lagret i din Porsche ID-brukerkonto også bli slettet 
ved avslutning av avtaleforholdet, men ikke før slutten av perioden 
til eksisterende tjenestelisenser. I den grad den personlige 
informasjonen må lagres av  juridiske årsaker, vil disse data bli 
blokkert (dette er kjent som "begrensning av behandling"). Den 
personlige opplysningen er ikke lenger tilgjengelig for videre bruk, 
spesielt for bruken av tjenestene. Tjenestene kan ikke lenger 
fungere fullstendig eller i det hele tatt som et resultat. Du vil da 
ikke lenger være i stand til å bruke Porsche Digital Service 
Infrastructure i sin helhet. Hvis ytterligere kontrollører innenfor 
Porsche-konsernet og dets salgsorganisasjon behandler 
personopplysninger på eget ansvar, vil behandling av denne 
personlige informasjonen ikke bli påvirket av dette. I den grad 
personlige informasjon har blitt delt med forhandleren av ditt valg 
basert på samtykke i henhold til artikkel 6(1)(a) GDPR, vil vi varsle 
forhandleren om sletting av din Porsche ID-brukerkonto. 

 

5. Sentrale tjenester 

 

5.1 Bestilling og aktivering av tjenester; håndtering av 

betalingsinformasjon 

 
Du kan bestille individuell eller flere My Porsche-tjenester og 
Porsche Connect-tjenester og aktivere tjenestelisenser. Når du 
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velger relevante tjenester eller tjenestepakker kan du også se 
relevant informasjon inkludert i detaljene om tilbudet angående 
behandlingen av personlig informasjon innenfor rammen av 
tjenestene det gjelder. For å utføre og oppfylle kontraktsforholdet 
knyttet til den, behandler vi ikke bare relevant 
bestillingsinformasjon, men også din personlige informasjon som 
er samlet inn i løpet av registreringsprosessen og opprettelsen av 
din Porsche ID-brukerkonto. Du kan endre din fakturaadresse før 
bestillingsprosessen er avsluttet. I dette tilfellet vil vi bruke denne 
adresseinformasjon som du oppgir for faktureringsformål og 
aktivering av kontoen. 
 
Vi bruker en leverandør for betalingstjenester for å håndtere 
betalinger for tjenester som koster penger innenfor My Porsche, 
Porsche Connect og Porsche Drive. For å oppnå dette, behandler 
vi kredittkortinformasjon samt relevant betalingsinformasjon og 
din IP-adresse. For eksempel, under prosessen ved å kjøpe 
tjenester som koster penger overfører vi det fakturerte beløpet, 
din IP-adresse og en unik transaksjonsnøkkel som brukes for å 
identifisere din betaling med formål om å håndtere betalingen. 
Administrasjonen av din kredittkortinformasjon og håndtering av 
betalinger utføres via systemer for betalingstjenester på vegne av 
PSM GmbH. Når du skriver inn din bankkortinformasjon, finner 
dette sted i et tomt felt i applikasjonen til leverandøren av 
betalingstjenesten, som dermed krypteres denne informasjonen 
uavhengig av enheten din. Den krypterte informasjonen blir så 
overfør av oss til leverandøren av betalingstjenesten, hvor den blir 
lagret og brukt til din betaling. Det rettslige grunnlaget for denne 
behandlingen er utførelsen av en kontrakt i henhold til artikkel 
6(1)(b) GDPR. 
 
Kun for administrasjon av kundefordringer (inkludert 
samsvarskontroller, i den utstrekning det kreves av loven) og for å 
utføre kredittsjekker, behandler betalingstjenesteleverandøren din 
kunde- og kontaktinformasjon (navn, adresse, e-postadresse, 
Porsche Connect-kundenummer; eventuelt firmanavn og 
tilknyttede selskaper) og kjøretøyets identifikasjonsnummer vist i 
eierskapsbeviset på vegne av oss. Det juridiske grunnlaget for 
behandlingen av personopplysninger  for formålene som er nevnt 
ovenfor er i henhold til artikkel 6(1)(c) GDPR, overholdelse av en 
juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller i henhold til artikkel 
6(1)(f) GDPR, vår legitime interesse i samsvar med lovens krav. 
 
Etter at din bestilling er fullført, kan du aktivere tjenestene. Dette 
vil lagre bruksautorisasjonen din i systemet og føre til at listen 
over tilgjengelige tjenester oppdateres deretter.  
 
For å bruke enkelte tjenester (som blant annet dem ladestasjoner 
tilbyr), vil et personlig kort som inneholder RFID-brikker (Porsche 
ID-kort, Porsche Ladekort) bli sent ut i posten i en rekke land hvor 
tjenestene tilbys når produktet er kjøpt. Et identifikasjonsnummer 
er lagret på dette kortet; dette nummeret kan brukes til å knytte 
Porsche ID-kortet til din brukerkonto. Ingen personlige informasjon 
annet enn identifikasjonsnummeret, heller ikke navn eller adresse, 
lagres digitalt på selve kortet. Hvis kortet mistes, kan du blokkere 
på din Porsche ID-brukerkonto. 
 
Når levert, kan Porsche ID-kortet brukes direkte i kontakt med 
støttet infrastruktur (slik som offentlige ladestasjoner). 
 
Med mindre annet er angitt, vil vi utføre behandlingsoperasjoner 
beskrevet i dette avsnittet for å utføre vår kontrakt med deg med 
grunnlag i artikkel 6(1)(b) GDPR. 

 

5.2 Bruk av My Porsche-tjenester og Porsche Connect-

tjenester 

 
Du kan bruke My Porsche-tjenester og Porsche Connect-tjenester 
som er kjøpt, avhengig av tjenesten, i kjøretøyet (i den grad 
tilgjengelig for ditt kjøretøy) via mobile radioforbindelse eller via 
ytterligere enheter i My Porsche eller Porsche Connect-appen og 
eventuelt også fra flere eller alle tilgangspunkter. For å oppnå 
dette, vil kjøretøyet eller den aktuelle enheten kobles til Porsche 
Digital Service Infrastructure. 

 
Når du bruker de kjøpte tjenestene via My Porsche eller Porsche 
Connect-butikken i kjøretøyet eller på andre enheter, behandler vi 
personopplysninger om deg med det formålet å muliggjøre bruk 
av tjenestene, for å hjelpe og for videre spesifikt definerte formål. 
Med mindre annet er indikert, vil vi behandle din personlige 
informasjon kun innenfor rammen det er nødvendig for å 
muliggjøre bruk av den relevante My Porsche- eller Porsche 
Connect-tjeneste. 
 
Når du bruker de individuelle My Porsche-tjenestene eller Porsche 
Connect-tjenestene, kan for eksempel følgende kategorier med 
personlig informasjon bli behandlet, avhengig av hvordan den 
spesifikke tjenesten fungerer: 
 

a) Informasjon om identifikasjon, som 
identifikasjonsnummer på kjøretøyet, din Porsche-ID og 
enhets og system-IDer for enhetene dine og mobile 
radiomoduler, som er nødvendig for å identifisere deg 
personlig, på enheten eller kjøretøyet for å etablere 
forbindelser, bruke tjenesten eller få tilgang til innhold; 

b) autoriseringsinnhold, inkludert at bilen eller relevante 
enheten har blitt aktivert for den relevante Porsche 
Connect-tjenesten, som kan bli koblet til din personlige 
informasjon som du har skrevet inn under 
registreringsprosessen og opprettelsen av din Porsche 
ID-brukerkonto; 

c) påloggingsinformasjon som er nødvendig hvis du 
ønsker å bruke tjenester fra andre leverandører som 
krever pålogging til kjøretøyet eller på andre enheter; 

d) kommunikasjonsinformasjon som er nødvendig for å 
etablere en forbindelse mellom kjøretøyet og/eller 
andre enheter og våre servere eller servere til 
tredjepartsleverandører av innhold til Porsche Connect-
tjenester; 

e) plassering og bevegelsesinformasjon, som GPS eller 
hastighetsdata, dette er nødvendig for å kunne bruke 
plasseringsbasert innhold: 

f) språkinformasjon som tillater talestyring og 
taleoppføringer i enkelte Porsche Connect-tjenester. 
Taledata overføres til oss fra bilen eller en enhet som 
opptak med formål om tekstkonvertering. Teksten som 
så genereres av tjenesteleverandøren overføres tilbake 
til kjøretøyet og opptakene slettes av oss; 

g) kontaktinformasjon som brukes i 
kommunikasjonstjenester, for eksempel for å sende e-
post eller tekstmeldinger; 

h) faktureringsinformasjon, for eksempel individuell 
historikk om registreringer angående ladeprosesser. Vi 
kan kombinere denne informasjonen med din adresse 
og betalingsinformasjon for individuelle 
faktureringsformål; 

i) videre innhold som må deles med oss eller med 
tjenesteleverandører for å kunne gi deg tjenesten. 

 
For detaljert informasjon om hvilke personopplysninger som 
behandles innenfor rammen av hvilke tjenester, se de aktuelle 
tjenestebeskrivelsene på  
https://connect-store.porsche.com/de/de/. 
 
Med mindre annet er nevnt her, i en av de Spesifikke 
personvernererklæringene eller, hvor det  gjelder, i ytterligere 
spesifikke personvernmerknader knyttet til den aktuelle tjenesten, 
behandler vi dine personopplysninger i hvert enkelt tilfelle med 
grunnlag i artikkel 6(1)(b) GDPR for å gi deg den tjenesten det 
gjelder og utføre kontrakt i forbindelse med dette. 

 

5.3 Bruk av en tredjepartsleverandør av tjenester 

 
Hvis du bruker tjenester fra en tredjepartsleverandør som du har 
et kontraktsforhold til på egen hånd, kan innholdet av disse 
tjenestene som vises i bilen eller på enheten, og informasjonen  
kan deles mellom bilen eller enheten og tjenesteleverandøren det 
gjelder. 
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Vi har ingen innflytelse over behandlingen av data   av denne  
tredjeparts leverandøren eller stedet for databehandlingen. Derfor 
må du se den aktuelle tredjepartsleverandørens egne 
personvernerklæringer for informasjon om art, omfang og 
formålet med behandlingen av personopplysninger i forbindelse 
med den aktuelle tjenesten. 
 
Vi overfører nødvendig personlig informasjon til den relevante 
tredjepartsleverandøren med grunnlag i artikkel 6(1)(b) GDPR for å 
utføre kontrakten som eksisterer mellom deg og oss. 

 

6. Ivaretakelse av legitime interesser 

 
I den grad vi behandler dine personopplysninger for å ivareta våre 
legitime interesser, skjer dette i tillegg til de 
databehandlingsoperasjonene og formålene som er beskrevet i 
denne Generelle personvernererklæringen, de Spesifikke 
personvernererklæringene eller, hvor det  gjelder, de ytterligere 
personvernmerknadene innenfor rammen av den spesifikke 
tjenesten, spesielt på bakgrunn av følgende interesser: 
 

1. videre utvikling av produkter, tjenester og kundeservice 
tilbud, i tillegg til andre tiltak for å administrere 
bedriftstransaksjoner og prosesser; 

2. forbedring av produktkvalitet, eliminering av feil og 
forstyrrelser, herunder ved hjelp av analyse av 
kjøretøydata og tilbakemelding fra kunder; 

3. sentral behandling av data til en potensiell kunde og 
kundeserviceplattform samt oppstrøms- og nedstrøms 
systemer for å gi individuell hjelp til kunder og 
potensielle kunder; 

4. behandling av garanti- og servicesaker, behandling av 
henvendelser og andre forespørsler innsendt av kunder 
og potensielle kunder utenfor kontrakter; 

5. analyse av etterspørsel og kundesegmentering, f.eks. 
beregning og evaluering av tilknytning, preferanser og 
kundepotensial; 

6. risikostyring og koordinering av 
tilbakekallingskampanjer; 

7. kredittsjekker, ved hjelp av deling av data med 
kredittkortselskapene (f.eks. SCHUFA); 

8. sikre overholdelse av lover, forhindre og beskytte mot 
juridiske brudd (spesielt kriminelle handlinger), påstand 
om og forsvar mot juridiske krav; 

9. sikre tilgjengeligheten, driften og sikkerheten på 
tekniske systemer og administrering av teknisk data. 

 
De relevante databehandlingen finner i denne forbindelse sted 
med grunnlag i artikkel 6(1)(f) GDPR. 

  

7. Samtykke 

 
Hvis du gir oss samtykke til utvalgte databehandlingsoperasjoner, 
vil dette samtykket alltid være knyttet til det spesifikke formålet; 
formålet oppstår i hver sak fra innholdet i den spesifikke 
samtykkeerklæringen. I dette tilfellet, vil behandling av data som 
finner sted være med grunnlag i artikkel 6(1)(a) GDPR. Hvis du 
ikke samtykker, har vi ikke mulighet til å overholde din forespørsel 
som dekkes av  samtykket. Du kan trekke tilbake samtykke når 
det er gitt, når som helst uten at dette påvirker lovligheten av 
behandlingen som har funnet sted basert på samtykke før 
tilbaketrekningen. 
 
På grunnlag av enhver samtykke som kan ha blitt gitt av deg, kan 
selskaper notert i samtykkeerklæringen bruke dataene til 
bestemte formål, bl.a. for å gi individuell hjelp til kunder og 
potensielle kunder, og kunne kontakte deg via dine ønskete 
kommunikasjonskanaler. 
 
Hvis vi bruker informasjonen til å gi individuell hjelp til kunder og 
potensielle kunder innen dette området, skjer dette for å gi deg en 
spennende merkevare og kundebehandling hos Porsche, og for å 
gjøre vår kommunikasjon og samhandling med deg så personlig 

og relevant som mulig. Spesifikt hvilken av din informasjon som 
brukes til å gi individuell hjelp til våre kunder og potensielle 
kunder, avhenger av hvilken informasjon som er samlet inn på 
bakgrunn av henvendelser, bestillinger og rådgivning (f.eks. når du 
kjøper Porsche produkter) og hvilken informasjon (f.eks. dine 
personlige interesser) du har gitt oss på de relevante 
kontaktpunktene (f.eks.                                 via denne nettsiden 
eller Porsche Zentrum). 
 
I disse tilfellene oppstår det spesifikke omfanget og hensikten 
med samtykke gitt av deg fra ordlyden i samtykkeerklæringen på 
kontaktpunktet. 

 

8. Mottakere av personopplysninger 

 
Interne mottakere: Innen selskapet PSM GmbH er tilgang 
begrenset til de personer som krever det for de spesifikke formål 
nevnt. 
 
Eksterne mottakere: Vi gir ikke ut din personopplysning til 
eksterne mottakere utenfor PSM GmbH bortsett fra hvor det er 
nødvendig for å gi og utføre den relevante tjenesten, hvor det er 
annen lovlig tillatelse eller hvor vi har din samtykke til å gjøre det. 
 
Eksterne mottakere kan være følgende: 
 
a) Behandlere: 
 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG eller dets tilknyttede selskaper eller 
eksterne tjenesteleverandører som vi bruker for levering av 
tjenester, for eksempel i de områdene av teknisk infrastruktur og 
service/vedlikehold av produkter fra PSM GmbH eller levering av 
innhold. Vi velger disse behandlerne nøye og gjennomfører 
regelmessige vurderinger for å sikre at ditt personvern er 
beskyttet. Tjenesteleverandører har ikke lov til å bruke 
personopplysninger til andre formål enn de som er spesifisert av 
oss og i henhold til våre instruksjoner. 
 
b) Offentlige organer; 
 
Myndigheter og statlige institusjoner, som for eksempel 
skatteetaten, statsadvokatens kontor eller domstoler, som vi 
overfører (og/eller er pålagt å overføre) personlige informasjon til 
av  obligatoriske juridiske grunner eller for å ivareta legitime 
interesser. I disse tilfellene finner overføringen  sted på grunnlag 
av punkt(er) (c) og/eller (f) i artikkel 6(1) GDPR. 
 
c) Private organer 
 
Porsche-forhandlere og -servicebedrifter, samarbeidspartnere, 
tjenesteleverandører eller personer til hvilken eller hvem 
personopplysninger blir overført til på grunnlag av samtykke, å 
utføre en kontrakt med deg eller å ivareta legitime interesser, for 
eksempel Porsche sentre og Porsche servicesentre, 
finansieringsinstitusjoner, tilbydere av tjenester eller videre 
tjenesteleverandører av transport. I disse tilfellene finner 
overføringen  sted,  på grunnlag av punkt(ene) (a), (b) og/eller (f) i 
artikkel 6(1) GDPR. 

 

9. Databehandling i andre land 

 
Hvis informasjon blir overført til organer som har registrert kontor 
eller plassering av databehandling ikke er plassert i en 
medlemsstat av EU eller annen stat som har undertegnet avtalen 
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, påser  vi før 
overføring av dataene, bortsett fra i unntakstilfeller tillatt ved lov, 
at det enten et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse hos 
mottakeren (f.eks. gjennom en tilstrekkelig avgjørelse av EU-
kommisjonen, egnede beskyttelsestiltak som egenerklæring av 
mottakeren under EU og USA Privacy Shield, eller en avtale om 
"EU-kontrakts standard klausuler" med mottakeren) eller at du gir 
ditt samtykke til overføring av dataene. 
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Du kan innhente en oversikt  over mottakerne i andre land og en 
kopi av de spesifikke tillatelsene som har blitt avtalt for å forsikre 
deg om et passende nivå med databeskyttelse fra oss. For å 
gjøre dette, vennligst bruk informasjonen fra seksjon 1 i denne 
Generelle personvernererklæringen. 

 

10. Innsamling av data av tredjeparter 

 
Vi vil ikke bare behandle personlig informasjon som vi får fra deg 
direkte. Vi kan også motta personlig informasjon fra tredjeparter i 
den grad at vi har et rettslig grunnlag for dette. 
 
For detaljer angående innsamling av informasjon av tredjeparter, 
vennligst se den Spesifikke personvernererklæring og, hvor det  
gjelder, de ytterligere spesifikke personvernmerknadene som 
gjelder den aktuelle tjenesten. 

 

11. Automatisert beslutningstaking og profilering 

 
Vi bruker ingen automatiserte beslutninger i henhold til artikkel 22 
GDPR for å forberede, etablere og/eller gjennomføre 
forretningsforhold. I den grad profilering utføres, skjer dette bare 
for de formål som er nevnt innenfor rammen av den Generelle 
personvernererklæringen, de Spesifikke retningslinjene for 
personvernererklæringen og eventuelt, de andre spesifikke 
personvernmerknadene til den aktuelle tjenesten, og med 
grunnlag i de juridiske grunnlagene som er nevnt. 

 

12. Varighet av lagring; sletting 

 
Bortsett fra hvor informasjon angående den spesifikke varigheten 
av oppbevaringen og/eller sletting av personopplysningene er gitt 
i beskrivelsen til de spesifikke tjenestene, vil følgende  gjelde: 
 
Vi lagrer din personlige informasjon så lenge det er nødvendig for 
å utføre de tiltenkte formål eller - ved samtykke - helt til du 
eventuelt trekker tilbake  ditt samtykke. I tilfelle en innvending mot 
behandlingen, vil vi slette din personlige informasjon med mindre 
den videre behandling av dette er tillatt i henhold til relevante 
lovbestemmelser. Vi sletter også din personlige informasjon hvis 
vi er pålagt å gjøre dette i henhold til lovbestemmelser. 
 
Med disse generelle prinsippene sletter vi vanligvis din personlige 
informasjon uten forsinkelse 
  

- etter det rettslige grunnlaget slutter å være gjeldene, 
forutsatt at det er ingen annen rettslig grunnlag (f.eks. 
lagringsperioder bestemt av kommersielle lovgivninger 
og skattelovgivning) som gjelder. Hvis det sistnevnte er 
tilfellet, så sletter vi den personlige informasjonen etter 
det andre rettslige grunnlaget opphører. 

- hvis det ikke lenger er nødvendig for vårt formål med å 
forberede og utføre en kontrakt eller forfølge legitime 
interesser, og det ikke er noe annet  rettslig grunnlag 
(f.eks. lagringsperioder bestemt av kommersielle 
lovgivninger og skattelovgivning) som gjelder. Hvis det 
sistnevnte er tilfellet, så sletter vi den personlige 
informasjonen etter det andre rettslige grunnlaget 
opphører. 

- hvis formålet for hvorfor det har blitt samlet inn slutter 
å gjelde og det ikke er noe annet rettslige grunnlag 
(f.eks. lagringsperioder bestemt av kommersielle 
lovgivninger og skattelovgivning) som gjelder. Hvis 
sistnevnte er tilfellet, så sletter vi den personlige 
informasjonen etter det andre rettslige grunnlaget 
opphører. 

 

13. Rettigheter til registrerte 

 
Som den registrerte berørt av databehandlingen, har du flere 
rettigheter som gjelder for deg. Spesielt: 
 

Innsynsrett: Du har rett til å få utlevert informasjonen om den 
personlige informasjonen om deg som er lagret hos oss. 
 

Rett til retting og sletting: Du kan be oss om å rette opp feil 
informasjon og - forutsatt at lovens forutsetninger er oppfylt - 
slette dine data. 
 

Begrensning av behandling: Du kan be om - forutsatt at lovens 
forutsetninger er oppfylt - at vi begrenser behandlingen av din 
informasjon. 
 

Dataportabilitet: Hvis du har gitt informasjon til oss på grunnlag 
av en kontrakt eller samtykke, kan du, hvis lovens forutsetninger 
er oppfylt, be om at du får utlevert informasjon om deg i et 
strukturert,  velkjent og maskinlesbart format eller at vi overfører 
det til en annen kontrollør. 
 

Innvending mot databehandling ved "legitim interesse" som 

rettslig grunnlag: Du har rett til å protestere, med 

begrunnelse i din situasjon, til enhver tid til behandling av 

din informasjon av oss i den grad at denne behandlingen 

har "legitim interesse" som juridisk grunnlag. Hvis du 

utfører din rett til å protestere, vil vi avslutte behandlingen 

av din informasjon med mindre vi kan demonstrere - i 

henhold til gjeldende lovbestemte vilkår - legitime grunner 

for fortsatt behandling som overstyrer dine rettigheter. 

 

Tilbaketrekking av samtykke: I den grad at du har gitt oss 

ditt samtykke til behandlingen av din informasjon, kan du 

trekke den tilbake når som helst med umiddelbar virkning 

for fremtiden. Dette påvirker ikke lovligheten på 

behandlingen av dine data før tilbaketrekkingen av ditt 

samtykke. 
 

Rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten: Du har 
også mulighet til å sende inn en klage til den kompetente 
tilsynsmyndigheten hvis du mener at behandlingen av dataene 
bryter med gjeldende lov. For å gjøre dette, kan du kontakte 
tilsynsmyndighet for databeskyttelse med jurisdiksjon over ditt 
bosted eller ditt land eller tilsynsmyndighet for databeskyttelse 
med jurisdiksjon over oss. 
 

Kontakte oss: Du kan også kontakte oss helt gratis hvis du har 
noen som helst spørsmål om håndteringen av din personlige 
informasjon, dine rettigheter som registrert og/eller ethvert 
samtykke som kan ha bli gitt. For å utøve noen av dine rettigheter 
som beskrevet ovenfor, kan du kontakte oss på e-post: 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com, eller med 
post, med adressen som er nevnt ovenfor i punkt 1. Når du 
kontakter oss, må du sørge for at vi enkelt kan identifisere deg. 

 

14. Datasikkerhet 

 
Vi tar i bruk alle de  nødvendige tekniske og organisatoriske 
tiltakene for å sikre et sikkerhetsnivå som er passende for 
risikoen, i samsvar med gjeldende juridiske bestemmelser. 

 

15. Tredjeparts tilbud 

 
Tjenester fra andre leverandører linket til av våre tjenester har blitt 
og er designet for å bli levert av tredjeparter. Vi har ingen 
påvirkning over designet, innholdet og/eller funksjonene på disse 
tjenestene. Vi tar uttrykkelig avstand fra alt innhold til tjenestene 
som det er linket til. Vær oppmerksom på at disse tjenestene, for 
eksempel tredjepartssider, kan installere informasjonskapsler på 
din enhet eller samle inn personopplysninger. Vi har ingen 
innflytelse over dette. I sammenheng med dette, kan du få 
informasjon direkte fra leverandørene av disse tjenestene knyttet 
til behov. 

 

16. Versjon 
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Den nyeste versjonen av denne Personvernerklæringen er den 
gjeldene. 
 
Sist oppdatert: 1. November 2019 
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Spesifikk personvernerklæring 

 

My Porsche og Porsche Connect Store / Nettsiden for My Porsche og Porsche Connect Store 
 

 
På My Porsche eller Porsche Connect Store på vår My Porsche- 

og Porsche Connect Store- nettside (heretter referert til som 
"siden"), kan du bestille My Porsche-tjenester, Porsche Connect-
tjenester, Porsche Drive-tjenester og Function on Demand (FoD) 
og aktivere relevante lisenser. Dette krever at du er registrert på 
My Porsche og har en Porsche ID-brukerkonto. Avhengig av 
tjenesten, kan du bruke og administrere tjenestene nevnt ovenfor 
gjennom vår nettside, en rekke Porsche-apper, og, hvis det er 
tilgjengelig for din bil, i din bil via trådløse nettverkstilkoblinger. 
 

1. Spesielle merknader om bruken av nettsiden vår 

 

1.1 Levering av nettsiden vår 

 
Deler av nettsiden vår kan brukes uten registrering. Selv om du 
bruker nettsiden uten å registrere deg, vil din personlige data bli 
behandlet. 
 

1.1.1 Automatisert datainnsamling 

 
Når du besøker vår nettside gjennom din enhet, så vil følgende 
data bli behandlet av oss: 
 
- Dato og tidspunkt for besøket, 
- Lengden på besøket, 
- Type enhet, 
- Operativsystem brukt, 
- Funksjoner brukt, 
- Mengde data sent, 
- Type hendelse, 
- IP-adresse, 
- Henvisningsadresse, 
- Navn på domene, 
 
Vi har behandlet denne dataen med grunnlag i Artikkel 6(1)(f) av 
Den generelle databeskyttelsesforordningen ("GDPR") for å tilby 
nettsiden, for å ivareta dens tekniske drift og med det formål å 
identifisere og rette opp feil. Ved å gjøre dette er vårt mål å 
aktivere bruk av nettsiden og permanent sikre teknisk 
funksjonalitet. Når du besøker nettsiden, vil denne dataen bli 
behandlet automatisk. Uten å oppgi disse dataene kan du ikke 
bruke nettsiden. Vi bruker ikke denne informasjonen for å 
identifisere deg. 
 

1.1.2 Databehandling for å forbedre våre nettbaserte 

produkter og tjenester 
 
Den automatisk innsamlede dataen referert til i seksjon 1.1.1 blir 
også behandlet for å forbedre ytelsen på våre tjenester, sikre 
deres tilgjengelighet og for å optimalisere brukeropplevelsen i 
tillegg til å evaluere din bruk av nettsiden, utarbeide rapporter om 
aktivitet på nettsiden for oss og tilby andre tjenester knyttet til 
bruk av nettstedet. 

Vi behandler din data i henhold til Artikkel 6(1)(f) GDPR med 
grunnlag i vår legitime interesse til ytelsen og tilgjengeligheten av 

våre produkter og i analyse av brukeradferden til besøkende på 
vår nettside. Vi bruker ikke denne informasjonen for å identifisere 
deg. 

Som en del av behandlingen beskrevet her, lagrer vi også 
informasjonskapsler. For flere detaljer om dette, vennligst referer 
til paragraf 1.1.3. 
 

1.1.3 Informasjonskapsler 
 
Når du besøker vår nettside, kan såkalte “informasjonskapsler” 
eller “informasjonskapsel-lignende teknologier" – normalt små filer 
–   lagres på din enhet slik at vi kan tilby deg en rekke funksjoner, 
som gjør din bruk av nettsiden enklere og optimaliserer våre 
produkter og tjenester. Hvis du ikke ønsker at 
informasjonskapsler og/eller informasjonskapsel-lignende 
teknologier skal brukes, kan du forhindre oppbevaring på din 
enhet ved å bruke relevant innstilling på din enhet og/eller 
nettleser eller bruke andre metoder for å innvende mot dette. 
Vennligst merk deg at dette kan begrense brukbarheten og 
funksjonaliteten til våre produkter og tjenester. For flere detaljer 
om grunnen, omfanget, formålet, rettslig grunnlag og mulighetene 
til å innvende mot i databehandlingen av informasjonskapsler og 
informasjonskapsel-lignende teknologier, vennligst se vår Porsche 
Smart Mobility-regler for informasjonskapsler for nettsider som du 
kan finne her https://connect-store.porsche.com/no/no/ 
 

1.2 Tillatelser for enheter 
 
For å bruke enkelte funksjoner er det mulig at du behøver å gi 
tilgang til ditt sted. 
 
Å gi tilgang er frivillig. Men hvis du ønsker å bruke funksjonene 
denne gjelder for, er det imidlertid nødvendig å innhente relevante 
tillatelser, ellers kan du ikke bruke disse funksjonene. 

Tillatelser vil forbli aktive med mindre de blir tilbakestilt ved 
deaktivering av relevante innstillinger på din enhet og/eller 
nettleser. 
 

1.3 Spesielle tjenester og funksjoner 
 
Når du bruker vår nettside, kan du frivillig gi ut personlig 
informasjon eller registrere deg for tjenester eller funksjoner. Når 
du registrerer deg for og bruker tjenesten og funksjonene 
beskrevet nedenfor, vil din personlige informasjon bli behandlet 
som beskrevet av oss nedenfor. 
 
Forhåndsregistrering og opprettelse av en Porsche ID-brukerkonto 
er nødvendig for å bruke tjenestene og funksjonene på nettsiden 
som er beskrevet i avsnitt 1.3.2. Bruk av tjenesten og 
funksjonene som er beskrevet i avsnitt 1.3.3 krever ikke 
forhåndsregistrering. 
 

  

https://connect-store.porsche.com/no/no/
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1.3.1 Registreringsprosessen og opprettelsen av en 

Porsche ID- brukerkonto 
 
For mer informasjon om registreringsprosessen og opprettelse av 
din Porsche ID-brukerkonto, se avsnitt 4.1 Generelle 
personvernererklæring for My Porsche- og Porsche Connect-
tjenestene/ Porsche Digital Service Infrastructure. 
 

1.3.2 Bruk av individuelle funksjoner med 

registrering/innlogging 
 
Funksjonene som fungerer som en del av våre produkter og 
tjenester på vår nettside i tillegg til personlig informasjon 
behandlet i hvert tilfelle sammen med de underliggende formål og 
rettslige grunnlag er beskrevet nedenfor. 
 

1.3.2.1 Bestilling og aktivering av tjenester, håndtering av 

betalingsinformasjon 
 
Informasjon om bestilling av tjenester gjennom vår nettside og de 
tilknyttede tjenestene som behandler betalingsinformasjon finner 
du i avsnitt 5.1 Generelle Personvernererklæring for My Porsche 
og Porsche Connect-tjenestene/ Porsche Digital Service 
Infrastructure. 
 
Hvor det er nødvendig gir vi tilleggsinformasjon om behandling av 
personopplysninger for våre bestillingstjenester i de ekstra 
spesifikke personvernvilkårene for den aktuelle tjenesten. 
 

1.3.2.2 Bruk av My Porsche-tjenester og Porsche Connect-

tjenester 

 
Informasjon om bruken av My Porsche- og Porsche Connect-
tjenester gjennom vår nettside finner du i avsnitt 5.2 av den 
Generelle Personvernererklæring for My Porsche- og Porsche 
Connect-tjenestene/ Porsche Digital Service Infrastructure. 
 

1.3.2.3 Levering av tjenesten og garantiinformasjon 
 
Forhåndsregistrering og opprettelse av en Porsche ID-brukerkonto 
er nødvendig for å bruke denne funksjonen. 
 
For å kunne tilby denne informasjonen om ditt kjøretøy, vil 
gjeldende garantier og tilbakekallinger i My Porsche-delen av 
nettsiden, behandler vi utstyr og hoveddata for kjøretøy, for 
eksempel kjøretøyets identifikasjonsnummer, gjeldende garantier, 
modellår og modellbilde som vises på kjøretøyets 
registreringsbevis. 
 
Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen av din personlige 
informasjon er i samsvar med artikkel 6(1)(b) GDPR, utførelsen av 
den eksisterende kontrakten mellom deg og oss. 
 

1.3.2.4 Bestilling av service 
 
Forhåndsregistrering og opprettelse av en Porsche ID-brukerkonto 
er nødvendig for å bruke denne funksjonen. 
 
For å be om time for service hos Porsche-forhandlere og 
serviceselskaper gjennom My Porsche-seksjonen av vår nettside, 
kan vi på din forespørsel gi informasjon om kunden og kjøretøyet 
til relevante forhandlere valgt av deg. Hvis du gir oss ditt 
samtykke som en del av en serviceforespørsel, overfører vi navn, 
adresse, telefonnummer, e-postadresse, Porsche ID, kjøretøyets 
identifikasjonsnummer slik det vises på 
kjøretøyregistreringssertifikatet, din kjøretøymodell, serviceavtaler 
du har valgt, din valgte tjeneste og eventuelle meldinger knyttet til 
forespørselen din, samt kontaktmetoder til forhandleren eller 
serviceselskapet valgt av deg for den aktuelle forespørselen. 
 
Overføring av dine personopplysninger vil skje en gang i 
forbindelse med den aktuelle tjenesteforespørselen; det rettslige 
grunnlaget for overføring er artikkel 6(1)(a) GDPR, dvs. Ditt 

samtykke. Vi lagrer tjenesteforespørselen din for å utføre den 
eksisterende kontrakten mellom deg og oss i samsvar med 
artikkel 6(1)(b) GDPR. 
 

1.3.3 Bruk av individuelle funksjoner uten 

registrering/innlogging 
 
Funksjonene på vår nettside i tillegg til personopplysninger 
behandlet i hvert tilfelle sammen med de underliggende formål og 
rettslige grunnlag er beskrevet nedenfor. 
 

1.3.3.1 Kontakt gjennom live chat 
 
Forhåndsregistrering og opprettelse av en Porsche ID-brukerkonto 
er nødvendig for å bruke denne funksjonen. 
 
I enkelte områder på nettsiden vår tilbyr vi live chat som en 
metode for å ta kontakt og motta hjelp. Ved å bruke live chat kan 
du kommunisere med en av våre rådgivere via chat. Når du åpner 
og bruker live chaten, vil din nettleser av tekniske årsaker 
overføre følgende data i starten, som lagres av oss separat fra 
andre data som du eventuelt gir oss under andre omstendigheter: 
 
- Dato og tidspunkt for besøket, 
- Varigheten av besøket på nettsiden, 
- Nettleser inkludert versjon 
- Operativsystem brukt, 
- Mengde data sent, 
- Type hendelse, 
- IP-adresse, 
 
Det juridiske grunnlaget for denne databehandlingen er artikkel 
6(1)(f) GDPR, og vår legitime interesse er å ivareta og 
opprettholde driften og sikkerheten til våre produkter og tjenester 
og å rette opp feil. I denne sammenhengen er data også 
behandlet av oss - uten å identifisere en spesifikk person - til 
analytiske formål. 
 
Hvis du deretter gir ytterligere personopplysninger til oss via live 
chat, gjøres dette på frivillig basis. Hvor personopplysninger er 
nødvendig for å løse problemet ditt, så vil vi informere deg om 
dette og spørre deg om det. Tekstene skrevet inn av deg i vinduet 
under live chaten blir lagret på våre vegne på serveren til en 
ekstern tjenesteleverandør. Det juridiske grunnlaget for denne 
databehandlingen er artikkel 6(1)(b) GDPR. 
 

2. Dine rettigheter som registrert. 
 
Som en person berørt av databehandling har du rettigheter som 
gjelder for deg. Spesielt kan du når som helst innvende mot 
bruken av informasjonskapsler eller informasjonskapsel-lignende 
teknologier. For informasjon i om dette, vennligst se våre Porsche 
Smart Mobility-regler for informasjonskapsler for nettsider, som er 
tilgjengelig på https://connect-
store.porsche.com/no/no/t/privacy. 
 
Når det gjelder de andre rettighetene som er tilgjengelige for deg, 
henviser vi også til de relevante detaljene i avsnitt 13 i vår 
generelle personvernererklæring for My Porsche- og Porsche 
Connect-tjenester/ Porsche Digital Service Infrastructure, som du 
finner på https://connect-store.porsche.com/no/no/t/privacy. 
 

3. Endringer av denne personvernererklæringen og versjon 
 
Vi reserverer oss retten til å utføre endringer til denne Spesifikke 
personvernererklæringen. Den nyeste versjonen av 
Personvernererklæringen finner du alltid på https://connect-
store.porsche.com/no/no/t/privacy. 
 
Versjon: 01/11/2019 
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1.1 

Porsche Smart Mobility  
 

Regler for Informasjonskapsler på nettsiden 

 

Omfang 

 
Disse Regler for informasjonskapsler  for nettsider gjelder i 
tillegg til  Generelle personvernregler for My Porsche og 
Porsche Connect Services / Porsche Digital Infrastructure f 
og Spesifikke personvernregler og, hvor det  gjelder, de 
ytterligere spesifikke personvernreglene for de respektive 
tjenestene i form av nettsider (heretter er slike tjenester 
referert til som en "nettside") og beskriver type, omfang, 
formål og juridisk grunnlag samt mulighetene for å innvende  
med hensyn  til databehandling av informasjonskapsler og 
informasjonskapsel-lignende teknologier (heretter samlet 
referert til som "informasjonskapsler"). Videre gjelder  
Generelle personvernregler for My Porsche og Porsche 
Connect Services/ Porsche Infrastructure for Digital Service 
og  Spesifikke personvernregler og, hvor aktuelt, gjelder de 
ytterligere spesifikke personvernmerknadene for de 
respektive tjenestene i form av nettsider  for all annen 
informasjon. Datert 01/11/2019. 

 

Hva er informasjonskapsler? 
 
Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en rekke 
funksjoner, for å gjenkjenne dine preferanser, for å gjøre 
bruken av vår nettside enklere og optimalisere våre produkter 
og tjenester. Disse er vanligvis små tekstfiler som lagres på 
din datamaskin med hjelp av din nettleser. 

 

Kategorisering av informasjonskapsler 
 
Vi bruker informasjonskapsler til forskjellige formål og med 
forskjellige funksjoner. Vi skiller i henhold til om bruken er 
teknisk nødvendig (teknisk nødvendighet), hvor lang tid den er 
lagret og brukt (lagringstid) og om den ble plassert av vår 
nettside eller av tredjeparter og av hvilken leverandør som 
informasjonskapsel eller informasjonskapsel-lignende 
teknologi ble plassert av (heretter samlet referert til som en 
"leverandør av informasjonskapsel"). 
 
Teknisk nødvendighet 
 
Teknisk nødvendige informasjonskapsler: Vi bruker enkelte 
informasjonskapsler fordi de er nødvendige for å sikre at vår 
nettside og dens funksjoner kan fungere korrekt. Disse 
informasjonskapslene er bestemt automatisk når du besøker 
nettsiden eller utføre en spesifikk funksjon, med mindre 
innstillinger i nettleseren din forhindrer bruk av 
informasjonskapsler. 
 
Ikke-teknisk nødvendige informasjonskapsler: Derimot brukes 
ikke-teknisk nødvendige informasjonskapsler, til å for 
eksempel forbedre hvor enkel bruken og ytelsen til nettsiden 
er eller for å lagre innstillinger du har spesifisert. Vi bruker 
også ikke-tekniske nødvendige informasjonskapsler for å 
innhente informasjon om frekvensen av bruk av enkelte 
områder på nettsiden vår, slik at vi kan gjøre målrettede 
justeringer i fremtiden for å imøtekomme dine behov. Vi 
unngår å oppbevare ikke-teknisk nødvendige 
informasjonskapsler før du har bekreftet ved å klikke på riktig 
boks om at du har bekreftet informasjonen om 
informasjonskapsler og fortsette å bruke nettsiden. 
 
Oppbevaringsperiode 
 
Økt-informasjonskapsler: De fleste informasjonskapsler 
kreves bare under varigheten av ditt nåværende besøk på 

nettsiden eller økten, og blir deretter slettet eller blir ugyldige 
så snart du forlater nettsiden eller den nåværende økten 
utløper (såkalte "økt-informasjonskapsler"). Økt-
informasjonskapsler brukes blant annet for å oppbevare 
utvalgt informasjon under din økt, slikt som din registrering 
på nettsiden eller innholdet i din handlekurv. 
 
Vedvarende informasjonskapsler: Informasjonskapsler lagres 
bare noen ganger i en lengre periode, for eksempel for å 
gjenkjenne deg og få tilgang til de lagrede innstillingene dine 
når du besøker nettsiden på et senere tidspunkt. Dette lar 
deg få tilgang til våre sider hurtigere eller enklere uten å 
måtte velge enkelte innstillinger på nytt, slikt som å velge ditt 
foretrukne språk. Vedvarende informasjonskapsler blir 
automatisk slettet etter en forhåndsdefinert tidsperiode fra og 
med det tidspunktet du besøker nettsiden eller domenet hvor 
informasjonskapslene blir brukt. 
 
Flyt informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene brukes 
til kommunikasjon mellom en rekke interne Porsche-servere. 
De bestemmes i starten av brukerinteraksjonen og slettes 
igjen når den er ferdig. Flyt informasjonskapsler mottar et 
unikt identifikasjonsnummer under interaksjonen, men dette 
inneholder ikke noen identifiserende informasjon om kunden 
eller brukeren. 
 
Informasjonskapsel-leverandører 
 
Informasjonskapsel-leverandører: Når du besøker nettsiden, 
er normalt informasjonskapsler plassert på din nettleser av 
operatørene vi bruker på nettsiden vår. 
 
Tredjeparts informasjonskapsler: Såkalte “tredjeparts 
informasjonskapsler” er på den andre siden plassert og 
brukes av andre parter eller nettsider, for eksempel av 
tilbydere av nettanalyseverktøy. Mer informasjon om 
nettanalyse og måling av besøkende finner du i resten av 
disse informasjonskapselreglene. Tredjeparter kan også 
bruke informasjonskapsler for å vise annonser eller integrere 
innhold fra sosiale nettverk, for eksempel gjennom sosiale 
plugins. 

 

Bruk av informasjonskapsler for nettanalyse og måling 

av besøkende 
 
Vi bruker følgende tjenester for nettanalyse og måling av 
besøkende: 
 
Vi bruker Google Analytics, en tjeneste for nettanalyse levert 
av Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 
Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google 
Analytics bruker tredjepart informasjonskapsler for å 
identifisere bruksfrekvensen til enkelte områder på vår 
nettside og preferanser. Informasjonen generert av 
informasjonskapsler om din bruk av nettsiden (inkludert din 
avkortede IP-adresse) vil bli overført til og lagret på en 
Google-server i USA. Google vil bruke denne informasjonen 
på vegne av oss med det formål å evaluere din bruk av 
nettsiden, utarbeide rapporter om nettstedaktivitet for oss og 
tilby andre tjenester relatert til nettside- og internettbruk. 
 
Det juridiske grunnlaget for bruk av tjenester til nettanalyse 
og måling av besøkende, som Google Analytics, er artikkel 
6(1)(f) i den generelle databeskyttelsesforordningen ("GDPR"); 
vår legitime interesse oppstår fra formålene som er angitt 
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ovenfor, spesielt analysen, optimalisering og effektiv drift av 
nettsiden. 
 

Sletting av og innvendinger mot bruk av 

informasjonskapsler 
 
Aksepten av informasjonskapsler når du bruker nettsiden er 
ikke påbudt; hvis du ikke ønsker at informasjonskapsler skal 
lagres på din enhet, kan du deaktivere det aktuelle 
alternativet i nettleserens systeminnstillinger. Du kan også 
slette tidligere oppbevarte informasjonskapsler fra din enhet 
når som helst. Hvis du ikke aksepterer informasjonskapsler, 
kan dette imidlertid føre til funksjonelle begrensninger på 
nettsiden. 
 
Du kan også deaktivere bruken av Google Analytics 
informasjonskapsler ved å bruke en nettleser plugin hvis du 
ikke ønsker analyse av nettsiden. Dette kan lastes ned her: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
 
I dette tilfellet lagres ditt valg om å “melde deg ut” på 
enheten din, som brukes til å identifisere deaktiveringen av 
Google Analytics. Vennligst merk deg at slik informasjon om 

utmelding vil bare deaktivere Google Analytics på denne 
enheten og nettleseren hvor den ble installert. 
 
Du kan også installere det på nytt hvis du sletter 
informasjonskapsler fra din enhet. Som et alternativ til en 
nettleser plugin, for eksempel på mobile enheter, kan du 
også forhindre innsamling av data fra Google Analytics ved å 
klikke på følgende lenke: 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/. Dette aktiverer 
en informasjonskapsel for utmelding som forhindrer videre 
innsamling av din informasjon. Informasjonskapselen for 
utmelding er bare gyldig for nettleseren som brukes når den 
er aktivert og bare for nettsiden, og er lagret på enheten din. 
Hvis du sletter informasjonskapsler i din nettleser, må du 
velge utmelding av informasjonskapsler igjen. 
 
Du kan også aktivere "Ikke spor funksjonen" på din enhet. Når 
denne informasjonen er aktivert, vil den aktuelle tjenesten 
informere om at du ikke vil bli sporet. 
 
Spesifikt vil følgende informasjonskapsler lagres når du går 
inn på nettsiden: 
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Liste over informasjonskapsler 

 
My Porsche og Porsche Connect Store / My Porsche og Porsche Connect Store-nettside 
 

Navn på 
informasjonskapsel 

Teknisk 
nødvendighet 

Oppbevaringsperiode Informasjonskapsel-
leverandører 

Formål og interesse Juridisk 
grunnlag 

CIAM.s Ja 
Flyt 
informasjonskapsel 

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

Denne 
informasjonskapselen er 
nødvendig for å sjekke om 
brukerens nettleser støtter 
informasjonskapsler. 

Artikkel 
6(1)(f) 
GDPR 

CIAM.m Ja 
Økt 
informasjonskapsler 

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

Denne 
informasjonskapselen er 
nødvendig for bruker 
autentisering. 

Artikkel 
6(1)(f) 
GDPR 

CIAM.h Ja 
Økt 
informasjonskapsler 

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

Denne 
informasjonskapselen er 
nødvendig for å lagre 
brukerøkter og My Porsche- 
innloggingen. 

Artikkel 
6(1)(f) 
GDPR 

CIAM.status Ja 
Økt 
informasjonskapsler 

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

Denne 
informasjonskapselen er 
nødvendig for å overvåke 
statusen på brukerøkten på 
My Porsche. 

Artikkel 
6(1)(f) 
GDPR 

pcc.cookieAcceptance Ja 

Permanent 
informasjonskapsel 
(oppbevaringsperiode:  
1 år) 

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

Denne 
informasjonskapselen 
lagrer i nettleseren 
brukerens beslutning om 
informasjonskapsler kan 
plasseres i nettleseren 
deres. 

Artikkel 
6(1)(f) 
GDPR 

nonce.* Ja 
Flyt 
informasjonskapsel 

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

Denne 
informasjonskapselen 
lagres midlertidig på 
serveren brukerens 
beslutning om hvorvidt 
informasjonskapsler kan 
plasseres i nettleseren 
deres. 

Artikkel 
6(1)(f) 
GDPR 

PF Ja 
Økt 
informasjonskapsler 

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

Denne 
informasjonskapselen er 
nødvendig for intern 
brukerautentisering mellom 
forskjellige Porsche-
servere. 

Artikkel 
6(1)(f) 
GDPR 

CIAM.pcc Ja 
Økt 
informasjonskapsler 

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

Denne 
informasjonskapselen er 
nødvendig for å lagre 
brukerøkter og My Porsche 
innloggingen. 

Artikkel 
6(1)(f) 
GDPR 

f5_cspm Ja 
Økt 
informasjonskapsler 

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

Denne 
informasjonskapselen er 
nødvendig for å lede 
brukeren gjennom 
lastbalansen til en proxy-
server.  

Artikkel 
6(1)(f) 
GDPR 

_utma Nei 

Permanent 
informasjonskapsel 
(oppbevaringsperiode: 
2 år) 

Google 

Denne 
informasjonskapselen 
oppbevarer antall 
besøkende av en bruker for 
Google Analytics. 

Artikkel 
6(1)(f) 
GDPR 

_utmt Nei 
Økt 
informasjonskapsler 

Google 

Denne 
informasjonskapselen 
lagrer typen forespørsel fra 
brukeren for Google 
Analytics. Den skiller 
mellom hendelser, 
transaksjoner og 
elementer. 

Artikkel 
6(1)(f) 
GDPR 

_utmb Nei 
Økt 
informasjonskapsler 

Google 
Denne 
informasjonskapselen 

Artikkel 
6(1)(f) 
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lagrer varigheten av en 
brukerøkt for Google 
Analytics. 

GDPR 

_utmz Nei 
Økt 
informasjonskapsler 

Google 

Denne 
informasjonskapselen 
lagrer den siden som 
brukeren kom ifra til My 
Porsche for Google 
Analytics. 

Artikkel 
6(1)(f) 
GDPR 

_utmv Nei 
Økt 
informasjonskapsler 

Google 

Denne 
informasjonskapselen 
samler lagret data for 
Google Analytics slik at de 
kan vises av Porsche AG i 
individuelle, anonymiserte 
rapporter. 

Artikkel 
6(1)(f) 
GDPR 

NREUM Nei 

Økt 
informasjonskapsel 
som blir slettet når 
nettleseren er lukket. 

New Relic Inc. 

Denne 
informasjonskapselen 
opprettes bare i nettlesere 
som ikke støtter Navigation 
Timing API. Hvis en 
nettleser støtter Navigation 
Timing API, kan et eget 
grensesnitt  brukes til å 
bestemme starttidspunktet 
for navigasjonen. 

Artikkel 
6(1)(f) 
GDPR 

NRAGENT Nei 

Økt 
informasjonskapsel 
som blir slettet når 
nettleseren er lukket. 

New Relic Inc. 

Denne 
informasjonskapselen 
brukes til å kommunisere 
mellom sluttbruker 
beregningene til New Relic-
samleren og agentene som 
kjører i den tilhørende 
nettapplikasjonen. Et 
symbol identifiserer og 
korrelerer transaksjonsspor 
for applikasjonslag med 
tilsvarende nettleserspor. 

Artikkel 
6(1)(f) 
GDPR 

JSESSIONID Nei 

Økt 
informasjonskapsel 
som blir slettet når 
nettleseren er lukket. 

New Relic Inc. 

Denne 
informasjonskapselen 
brukes for å oppbevare en 
økt-ID slik at New Relic kan 
overvåke antall økter for en 
applikasjon. Verdien for 
informasjonskapsler er 
generert av Jetty. 

Artikkel 
6(1)(f) 
GDPR 

pcc-pers Ja 
Økt 
informasjonskapsler 

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

Denne 
informasjonskapselen 
brukes til å lagre en økt-ID 
slik at Porsche Connect 
Store kan behandle økten. 
Informasjonskapselen er 
generert av lastbalansen. 

Artikkel 
6(1)(f) 
GDPR 

yCluster Nei 
Økt 
informasjonskapsler 

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

Denne 
informasjonskapselen 
brukes til å lagre en økt-ID 
slik at Porsche Connect 
Store kan behandle økten. 
Informasjonskapselen er 
generert av applikasjonen. 

Artikkel 
6(1)(f) 
GDPR 

 


