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Porsche Smart Mobility GmbH 

 

Política Geral de Privacidade 

 

My Porsche e Porsche Connect Services/Porsche Digital Service Infrastructure 

 
A Porsche Smart Mobility GmbH (doravante designada "PSM GmbH" ou "nós"), regozija-se com a utilização da sua parte do My 
Porsche, dos serviços Porsche Connect e de outras ofertas 
digitais nossas (doravante, individual ou coletivamente, 
designados "Serviços" e coletivamente "Porsche Digital Service 
Infrastructure”) e agradece o seu interesse pela nossa empresa e 
pelos nossos produtos. A sua privacidade é importante para nós. 
Levamos muito a sério a proteção dos seus dados pessoais e o 
tratamento confidencial desses dados. O tratamento dos seus 
dados pessoais ocorre exclusivamente dentro do âmbito das 
disposições legais da proteção de dados e das leis de 
privacidade, particularmente o Regulamento Geral de Proteção de 
Dados da UE (doravante denominado "RGPD"). A presente Política 
de Privacidade fornece informações sobre o tratamento dos seus 
dados pessoais e dos seus direitos como titular dos dados no 
contexto do uso dos nossos Serviços. Para obter informações 
sobre os Serviços individuais, consulte a Política de Privacidade 
Específica e, quando aplicável, os respetivos avisos de 
privacidade específicos do Serviço em causa. 
 
Sempre que acedamos à  presente Política de Privacidade, a 
partir de links de websites externos de comunicação social, os 
termos e condições que se seguem aplicam-se apenas na medida 
em que as operações de tratamento de dados, no contexto 
desses websites de comunicação social, estejam, de facto, 
abrangidas pela nossa esfera de responsabilidade e que não seja 
fornecida no âmbito desses websites de comunicação social 
qualquer  informação mais específica – que tenha, portanto, 
precedência – em relação à proteção e privacidade de dados,. 
 

1. Responsável pelo tratamento dos dados e encarregado 

da proteção de dados; contactos 

 
A menos que expressamente declarado de outra forma na 
presente Política Geral de Privacidade, uma Política de 
Privacidade Específica que nela se baseie ou - se aplicável - os 
avisos de privacidade específicos adicionais referentes ao Serviço 
específico, o responsável pelo tratamento de dados na aceção 
das leis de proteção e privacidade de dados é: 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Alemanha 
Email: smartmobility@de.porsche.com 
 
Se tiver dúvidas ou sugestões acerca da proteção de dados ou 
privacidade, entre em contacto connosco. 
 
Poderá contactar o encarregado da proteção de dados no 
seguinte endereço: 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Data Protection Officer [Oficial de Proteção de Dados] 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Alemanha 
Contacto: dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com 

 

 

2. Objeto da proteção de dados 

 

O objeto da proteção de dados é a proteção dos dados pessoais. 
Por "dados pessoais", entendem-se todas as informações 
relativas a uma pessoa física identificada ou identificável 
(conhecida como "titular dos dados"). Isso inclui informações 
como nome, endereço postal, endereço de e-mail ou número de 
telefone, além de informações que necessariamente surgem 
durante o uso da nossa Porsche Digital Service Infrastructure. 

 

3. Natureza, âmbito, objetivos e bases legais do 

tratamento de dados no caso da Porsche Digital Service 

Infrastructure 

 
A presente Política Geral de Privacidade fornece uma visão geral 
da natureza, âmbito, finalidades e bases legais do tratamento de 
dados no âmbito do registo, criação e uso da conta de utilizador 
(Porsche ID), bem como a reserva e uso dos nossos Serviços por 
meio da sua conta de utilizador (Porsche ID). O utilizador 
encontrará também, no texto abaixo, informações sobre proteção 
e privacidade de dados, tais como os destinatários dos dados 
pessoais, o tratamento de dados em países terceiros e os 
direitos do titular dos dados, que se aplicam em geral, no âmbito 
do uso da Porsche Digital Service Infrastructure. Para obter 
informações mais detalhadas sobre o tratamento de dados 
pessoais relativamente ao uso de Serviços individuais, as 
respetivas bases legais e os direitos específicos dos titulares de 
dados em relação ao Serviço em causa, consulte também a 
Política de Privacidade Específica desse Serviço e, se aplicável, 
os avisos de privacidade específicos adicionais relacionados com 
esse mesmo Serviço. 

 

4. Conta de utilizador - Porsche ID 

 
Para aceder à Porsche Digital Service Infrastructure e a todos os 
serviços disponíveis, é necessário efetuar um registo e criar uma 
conta de utilizador (Porsche ID), através do My Porsche. Depois 
de concluir o processo de registo e criação da sua conta de 
utilizador Porsche, receberá o seu Porsche ID (nome de utilizador 
da conta de utilizador Porsche ID). Durante o registo, e ao criar e 
usar a sua conta de utilizador (Porsche ID), os dados pessoais 
são tratados e podem ser transferidos para terceiros, conforme 
descrito a seguir, a fim de cumprir as nossas obrigações 
contratuais neste contexto. Exceto quando indicado em contrário, 
realizamos todas as operações de tratamento de dados descritas 
nesta secção para executar o contrato existente entre nós e o 
utilizador, com base no artigo 6 (1) (b) do RGPD. 

 

4.1. Registo e criação de uma conta de utilizador Porsche 

(Porsche ID) 

 
O utilizador pode optar por uma das duas maneiras de efetuar o 
registo e criar a sua conta de utilizador (Porsche ID):  

 

 

4.1.1 Convite de um concessionário autorizado 

 
Se preferir, o seu concessionário autorizado procederá à 
inserção dos dados pessoais que forneceu por meio do acesso 
do concessionário aos nossos sistemas. O utilizador receberá um 
link por e-mail, por exemplo, através do qual irá confirmar o seu 
registo e a criação da sua conta de utilizador (Porsche ID). 
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Chamamos a atenção para o facto de que os concessionários 
autorizados são empresas independentes, não tendo nós 
qualquer influência sobre essas entidades. Será utilizado um 
segundo fator de autenticação para verificação adicional, por 
exemplo, um código enviado por mensagem de texto, que o 
utilizador deverá inserir, durante o processo de registo e de 
criação da sua conta de utilizador (Porsche ID). 

 

4.1.2 Auto-registo 

 
Se o utilizador não se registou e não criou a sua conta de 
utilizador (Porsche ID)  através de um concessionário autorizado, 
poderá fazê-lo e inserir os seus dados pessoais de forma 
independente. Em determinados países, o utilizador também pode 
adicionar um veículo e utilizar outros Serviços digitais, 
necessitando, para tal, ser o proprietário do veículo. Para isso, o 
utilizador também terá de carregar a cópia de um documento de 
identificação e de um comprovativo do registo de propriedade; se 
não for o proprietário do veículo, terá de obter uma autorização 
do proprietário após inserir o número de identificação do veículo. 
Estes documentos serão verificados com base nos nossos 
critérios de validação. Como prova de uma validação bem-
sucedida, também armazenamos os nomes, datas de 
nascimento, locais de nascimento, endereços e datas de validade 
dos documentos, como indicados nos respetivos documentos de 
identificação, e os números de identificação dos veículos, nomes 
e endereços dos proprietários indicados no comprovativo de 
propriedade. Após a conclusão da validação, as cópias dos 
documentos são apagadas. Se adicionar um veículo, tendo já um 
outro veículo atribuído à sua conta de utilizador (Porsche ID), será 
criado um link de veículo (doravante denominado “Link de 
Veículo”). Após uma validação bem-sucedida, o utilizador receberá 
um link por e-mail (por exemplo),que deverá utilizar para confirmar 
o seu registo e a criação da sua conta de utilizador (Porsche ID). 
Um segundo fator será usado para verificação adicional, por 
exemplo um código enviado por mensagem de texto, que o 
utilizador insere durante o processo de registo e de criação da 
sua conta de utilizador (Porsche ID). 
 
O processo de auto-registo requer que o utilizador carregue 
imagens a partir do seu dispositivo. Deste modo, ser-lhe-á 
solicitada autorização para aceder à câmara ou à galeria de 
imagens do seu dispositivo. A concessão de autorização é 
voluntária. No entanto, se pretender usar a funcionalidade de 
auto-registo, será necessário conceder a autorização solicitada, 
caso contrário, não poderá usar o auto-registo. A autorização 
permanece ativa até que o utilizador a redefina no seu dispositivo 
e/ou no navegador de internet, desativando a respetiva 
configuração. 
 

(a) Informação necessária para o registo e a criação de 

uma conta de utilizador (Porsche ID) 
 
Ao registar e criar a sua conta de utilizador Porsche, o utilizador 
deverá (no caso de auto-registo) inserir o seu endereço de e-mail, 
uma palavra-passe, o seu nome e quaisquer sufixos, informações 
de contacto e de endereço, número de telefone móvel, endereço 
de e-mail e, se aplicável, a língua em que deseja comunicar 
connosco ou (no caso de registo e criação da conta de utilizador 
(Porsche ID), através de um concessionário autorizado) para 
confirmar esses dados pessoais, durante o processo de registo e 
criação da sua conta de utilizador (Porsche ID). Esses dados 
pessoais são necessários para configurar e gerir a sua conta de 
utilizador Porsche, a fim de poder utilizar toda a gama de 
Serviços que lhe oferecemos no âmbito da Porsche Digital 
Service Infrastructure. Em determinados países, também pode 
usar as nossas ofertas como potencial cliente. Neste caso, só 
terá de fornecer o seu nome, o endereço de e-mail e uma palavra-
passe. Além destes dados, e sempre que aplicável, 
necessitaremos de mais dados pessoais para podermos 
responder a pedidos, perguntas e críticas. Armazenamos ainda a 
hora do seu login mais recente. Durante o registo e a criação da 

sua conta de utilizador (Porsche ID), realizamos uma verificação 
de plausibilidade do seu nome e endereço. 
 

(b) Informação voluntária no registo e criação de uma 

conta de utilizador (Porsche ID) 
 
Ao registar e criar a sua conta de utilizador (Porsche ID), também 
tem a opção de inserir voluntariamente informações adicionais, 
tais como títulos (por exemplo, títulos académicos, etc.), contacto 
da empresa, data de nascimento, outros números de telefone e 
dados de cartão de crédito (que são armazenados 
exclusivamente junto do fornecedor de serviços de pagamento), o 
número de registo do veículo e o nome do veículo pessoal. Pode 
também fornecer informações sobre os seus interesses e 
preferências, bem como os canais de contacto que pretende 
usar. Devemos salientar que essas informações não são 
necessárias para o registo e a criação da sua conta de utilizador 
(Porsche ID), e fica inteiramente ao seu critério se deseja ou não  
comunicar-nos esses dados pessoais. 

 

4.2 Porsche Digital Service Infrastructure: Tratamento de 

dados após o registo e a criação de uma conta de 

utilizador (Porsche ID) 

 
Caso se tenha registado e criado uma conta de utilizador 
(Porsche ID), partilharemos as informações fundamentais sobre a 
sua conta de utilizador (Porsche ID) e os seus veículos com os 
concessionários Porsche que prestam serviços, a fim de 
podermos fornecer serviços também através da rede de 
concessionários, conforme necessário . Esta é uma forma de 
cumprirmos o contrato que estabelecemos consigo, com base no 
artigo 6 (1) (b) do RGPD. Para isso, transferiremos, não apenas o 
número de identificação do veículo, mas também o seu nome de 
utilizador (Porsche ID), a disponibilidade técnica e/ou a 
disponibilidade de venda dos Serviços e ofertas de produtos, para 
a sua conta de utilizador (Porsche ID) ou para o veículo,  e 
quaisquer eventos relevantes, no âmbito da criação, modificação 
ou apagamento da sua conta de utilizador (Porsche ID), links para 
veículos, a seleção de concessionários ou a ativação e 
desativação dos Serviços. 
 
Se o utilizador tiver selecionado um concessionário autorizado e 
concedido o seu consentimento, os dados pessoais armazenados 
na sua conta de utilizador (Porsche ID), particularmente 
informações de contacto, apoio ao cliente,  informações de 
contrato e de serviço e quaisquer outras informações baseadas 
nos seus interesses, veículos e serviços utilizados, também serão 
partilhados com o concessionário autorizado e sincronizados com 
quaisquer dados pessoais seus que o concessionário autorizado 
possa ter armazenado. Caso não pretenda continuar esta partilha 
de dados, poderá ajustar as configurações da sua conta de 
utilizador (Porsche ID). Os dados pessoais acima mencionados 
deixarão de ser partilhados, de imediato, com o concessionário 
autorizado. A base legal para o tratamento dos seus dados 
pessoais neste contexto é o seu consentimento, em 
conformidade com o Artigo 6 (1) (a) do RGPD. 

 

4.3 Apagar a conta de utilizador (Porsche ID) 

 
Se apagar a sua conta de utilizador (Porsche ID), os dados 
pessoais armazenados na sua conta de utilizador (Porsche ID) 
também serão apagados após a cessação do vínculo contratual, 
mas não antes do final do prazo das licenças de serviço em vigor. 
Na medida em que os dados pessoais devem ser armazenados 
por razões legais, esses dados serão bloqueados ( designado por 
"restrição de tratamento"). Os dados pessoais deixarão de estar 
disponíveis para uso posterior, principalmente para o uso dos 
Serviços. Em resultado disso, os Serviços poderão deixar de 
funcionar na íntegra. O utilizador também deixará de poder usar a 
Porsche Digital Service Infrastructure, integralmente. No caso de 
outros responsáveis pelo tratamento de dados do grupo de 
empresas Porsche e da sua rede de concessionários procederem 
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ao tratamento de dados pessoais por sua própria 
responsabilidade, o tratamento desses dados pessoais não será 
afetado. Na medida em que os dados pessoais tenham sido 
partilhados com um concessionário da sua escolha, e com base 
no seu consentimento, de acordo com o Artigo 6 (1) (a) do RGPD, 
notificaremos o concessionário sobre o apagamento da sua conta 
de utilizador (Porsche ID). 

 

5. Serviços Centrais 

 

5.1 Reserva e ativação de serviços; gestão da informação 

de pagamentos 

 
O utilizador pode reservar um ou vários serviços My Porsche e 
Porsche Connect e ativar licenças de serviço. Ao selecionar o 
Serviço ou pacote de serviços que pretende, o utilizador também 
pode visualizar as informações pertinentes, incluídas nos detalhes 
da oferta sobre o tratamento de dados pessoais, no âmbito dos 
Serviços em questão. Para realizar e preencher uma reserva, 
bem como o respetivo vínculo contratual, tratamos não apenas as 
informações relevantes da reserva, como também os dados 
pessoais do utilizador que foram recolhidos durante o processo 
de registo e criação da conta de utilizador (Porsche ID). O 
utilizador pode alterar o endereço de cobrança, antes que o 
processo de reserva esteja concluído. Neste caso, utilizremos 
essas informações de endereço fornecidas para fins de cobrança 
e liquidação da conta. 
 
Contratamos um fornecedor de serviços de pagamento para gerir 
os pagamentos de serviços pagos no âmbito do My Porsche, 
Porsche Connect e Porsche Drive. Para isso, processamos as 
informações do seu cartão de crédito, as informações de 
pagamento relevantes e o seu endereço IP. Por exemplo, durante 
o processo de reserva de serviços pagos, transferimos o valor 
faturado, o seu endereço IP e uma chave de transação exclusiva 
que pode ser usada para alocar o seu pagamento para fins de 
gestão do mesmo. A gestão das informações do seu cartão de 
crédito e do pagamento é realizada através de sistemas do 
fornecedor de serviços de pagamento, em nome da PSM GmbH. 
Quando o utilizador insere as informações do cartão de crédito, 
essas informações são registadas diretamente num campo de 
entrada do fornecedor de serviços de pagamento, que as 
encripta, de forma independente, no dispositivo do utilizador. 
Posteriormente, transferimos as informações encriptadas para o 
fornecedor de serviços de pagamento, onde são armazenadas e 
utilizadas para efetuar os pagamentos do utilizador. A base legal 
para esse tratamento é a execução de um contrato, nos termos 
do artigo 6 (1) (b) do RGPD. 
 
Exclusivamente para fins de gestão das contas a receber 
(incluindo verificações de conformidade, na medida exigida por 
lei) e para executar verificações de crédito, o fornecedor de 
serviços de pagamento procede ao tratamento de dados do 
cliente, assim como informações de contacto (nome, endereço, 
endereço de e-mail, número de cliente Porsche Connect; se 
aplicável, nome da empresa e empresas subsidiárias) e o número 
de identificação do veículo inscrito no comprovativo de 
propriedade em nosso nome. A base legal para o tratamento dos 
dados pessoais, para os fins acima mencionados é, nos termos 
do artigo 6.(1) (c) do RGPD, o cumprimento de uma obrigação 
legal a que estamos sujeitos ou, nos termos do artigo 6.(1)  ( f) 
do RGPD, o nosso interesse legítimo em cumprir os requisitos 
legais. 
 
Após a conclusão da reserva, já pode ativar os Serviços. A sua 
autorização ficará assim armazenada no sistema e fará com que 
a lista de Serviços disponíveis seja atualizada em conformidade. 
 
Para utilizar determinados Serviços (tais como ofertas de postos 
de carregamento), um cartão personalizado contendo chips RFID 
(Porsche ID Card, Porsche Charging Card) é enviado por correio 
em vários países onde os Serviços são oferecidos na compra de  

um produto. Neste cartão encontra-se guardado um número de 
identificação que pode ser usado para associar o cartão à sua 
conta de utilizador (Porsche ID). Para além desse número de 
identificação, nenhum outro dado pessoal - especialmente o seu 
nome ou morada - é armazenado digitalmente no próprio cartão. 
Em caso de perda do cartão, o utilizador poderá bloqueá-lo na 
sua conta de utilizador (Porsche ID). 
 
Uma vez entregue, o Porsche ID Card pode ser utilizado 
diretamente nas transações onde a infraestrutura é suportada 
(tais como postos de carregamento públicos). 
 
Salvo indicação em contrário, realizamos as operações de 
tratamento descritas nesta secção para executar o contrato que 
mantemos com o utilizador, com base no artigo 6 (1) (b) do 
RGPD. 

 

5.2 Utilização dos Serviços My Porsche e Porsche Connect 

 
O utilizador pode usar os Serviços My Porsche e os Serviços 
Porsche Connect que foram reservados, dependendo do Serviço, 
no seu veículo (na medida disponível para o seu veículo) através 
de ligação de rádio móvel ou de outros dispositivos no My 
Porsche ou na aplicação Porsche Connect e, quando aplicável, 
também a partir de vários, ou de todos, os pontos de acesso. 
Para isso, o seu veículo ou o respetivo dispositivo ligar-se-á à 
Porsche Digital Service Infrastructure. 
 
Quando utiliza os Serviços reservados através do My Porsche ou 
da Porsche Connect Store no seu veículo ou noutros dispositivos, 
procedemos ao tratamento de dados pessoais seus, com o 
objetivo de permitir o uso dos Serviços, para fins de suporte e 
para outros fins específicos. Salvo indicação em contrário, 
tratamos os seus dados pessoais apenas dentro do âmbito 
necessário para permitir a utilização do My Porsche Services ou 
do Porsche Connect Service relevante. 
 
Quando utiliza o My Porsche Services ou o Porsche Connect 
Services individualmente, poderemos, por exemplo, tratar as 
seguintes categorias de dados pessoais, dependendo do 
funcionamento próprio de cada Serviço: 
 

a) dados de identificação, como o número de 
identificação do veículo, o seu Porsche ID e os IDs de 
dispositivo e sistema dos seus dispositivos e módulos 
de rádio móvel, necessários para identificar o utilizador 
pessoalmente, o seu dispositivo ou o seu veículo, para 
estabelecer ligações, usar Serviços ou aceder a 
conteúdos; 

b) informações de autorização, informando, 
inclusivamente, que o veículo ou o respetivo dispositivo 
foi ativado para o respetivo Porsche Connect Service, 
que pode ser ligado aos seus dados pessoais inseridos 
durante o processo de registo e criação da sua conta 
de utilizador (Porsche ID); 

c) informações de login necessárias caso o utilizador 
pretenda usar serviços de outros fornecedores que 
exigem login no seu veículo ou noutros dispositivos; 

d) informações de comunicação necessárias para 
estabelecer uma ligação entre o seu veículo e/ou 
outros dispositivos com os nossos servidores ou com 
os servidores de fornecedores terceiros de conteúdos 
para os Serviços Porsche Connect; 

e) informações de localização e movimento, tais como 
dados de GPS ou de velocidade, necessárias para 
utilizar conteúdos baseados na localização; 

f) informações de idioma que permitem o controlo e 
entradas de voz em determinados serviços Porsche 
Connect. Os dados de voz são-nos transferidos a partir 
do veículo ou de um dispositivo, como gravações, para 
serem convertidos para texto. O texto que é então 
gerado por um fornecedor de serviços é transferido de 
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volta para o veículo e a gravação é apagada do nosso 
lado; 

g) informações de contacto usadas em serviços de 
comunicação, por exemplo, para enviar e-mails ou 
mensagens de texto; 

h) dados de faturação, tais como registos de ligação 
individuais relativos  a processos de cobrança. 
Podemos combinar estas informações com o endereço 
e os dados de pagamento do utilizador, para fins de 
cobranças individuais; 

i) conteúdos adicionais que têm de ser partilhados 
connosco ou com os fornecedores de serviços, para  
que um Serviço possa ser fornecido ao utilizador. 

 
Para obter informações mais detalhadas acerca dos dados 
pessoais sujeitos a tratamento, no âmbito de cada Service, 
consulte as descrições pertinentes de Serviços em 
https://connect-store.porsche.com/pt/pt/. 
 
Salvo indicação em contrário na presente Política, numa das 
Políticas de Privacidade Específicas ou, sempre que aplicável, nos 
avisos de privacidade específicos adicionais relativos ao 
respectivo Serviço, procedemos ao tratamento dos seus dados 
pessoais em cada caso com base no Artigo 6 (1) (b) do RGDP 
para lhe fornecer os Serviços nesse contexto e executar o 
contrato associado a esses Serviços. 

 

5.3 Uso de serviços fornecidos por terceiros 

 
Se utilizar serviços fornecidos por um fornecedor de serviços 
terceiro, com o qual possui uma relação contratual própria, o 
conteúdo desses serviços poderá ser exibido no seu veículo ou 
no seu dispositivo e as informações poderão ser partilhadas entre 
o veículo ou o dispositivo e o fornecedor de serviços em causa. 
Não temos qualquer influência sobre o tratamento de dados 
efetuado por esse fornecedor terceiro, nem sobre a localização 
do tratamento de dados. Assim, consulte os avisos de 
privacidade próprios desse fornecedor terceiro, a fim de obter 
informações sobre a natureza, âmbito e finalidade do tratamento 
de dados pessoais relativo ao respectivo serviço. 
 
Transferimos os dados pessoais necessários para o fornecedor 
terceiro com base no Artigo 6 (1) (b) do RGPD para executar o 
contrato existente entre nós e o utilizador. 

 

6. Salvaguarda de interesses legítimos 

 
Na medida em que tratamos os seus dados pessoais para 
salvaguardar os nossos interesses legítimos, isto acontece para 
além das operações e finalidades de tratamento de dados 
descritos na presente Política Geral de Privacidade, nas Políticas 
Específicas de Privacidade ou, quando aplicável, nos avisos de 
privacidade específicos adicionais relativos ao respectivo Serviço, 
particularmente no contexto dos seguintes interesses: 
 

1. desenvolvimento adicional de produtos, serviços e 
ofertas de atendimento ao cliente, além de outras 
medidas para gerir transações e processos 
comerciais; 

2. melhoria da qualidade do produto, eliminação de erros 
e interrupções, inclusivamente por meio da análise de 
dados do veículo e da informação de retorno do 
cliente; 

3. tratamento de dados numa plataforma central de 
atendimento a potenciais clientes e clientes já 
existentes, bem como em sistemas upstream e 
downstream, para fins de fidelização do cliente e 
vendas ao cliente, para prestar um atendimento 
personalizado, tanto aos clientes já existentes, como a 
potenciais novos clientes; 

4. gestão de casos de garantia e serviço, processamento 
de consultas e outros pedidos enviados por possíveis 
clientes e clientes fora dos contratos; 

5. análise da procura e segmentação de clientes, por 
exemplo, cálculo e avaliação de afinidades, 
preferências e potencial do cliente; 

6. gestão de risco e coordenação de campanhas de 
recall 

7. verificações de crédito, por meio da partilha de dados 
com agências de crédito (por exemplo, a SCHUFA); 

8. garantir a conformidade legal, prevenir e proteger 
contra violações da lei (especialmente atos 
criminosos), afirmação e defesa contra ações jurídicas; 

9. garantir a disponibilidade, a operação e a segurança 
de sistemas técnicos e da gestão de dados técnicos. 

 
O tratamento de dados para cada caso tem como base o artigo 6 
(1) (f) do RGPD. 

  

7. Consentimento 

 
Sempre que o utilizador nos dê o seu consentimento para 
determinadas operações de tratamento de dados, esse 
consentimento estará sempre associado a um propósito 
específico; em cada caso, os objetivos resultam do conteúdo da 
declaração de consentimento específica. Neste caso, o 
tratamento de dados baseia-se no artigo 6 (1) (a) do RGPD. Caso 
não dê o seu consentimento, não poderemos satisfazer o seu 
pedido, que depende do consentimento. O utilizador pode retirar 
o consentimento, depois de concedido, a qualquer momento, sem 
que isso afete a legalidade do tratamento que ocorreu com base 
no consentimento antes de este ter sido retirado. 
 
Com base em qualquer consentimento que o utilizador possa ter 
concedido, as empresas listadas na declaração de consentimento 
podem usar os dados para fins específicos, por exemplo, para 
oferecer atendimento personalizado a clientes já existentes e a 
potenciais novos clientes, e entrar em contacto com o utilizador 
pelos canais de comunicação pretendidos. 
 
Se usarmos os seus dados para oferecer atendimento 
personalizado a clientes já existentes e a potenciais novos 
clientes neste âmbito, será para proporcionar uma experiência 
emocionante de marca e atendimento ao cliente com a Porsche e 
tornar as nossas comunicações e interações com o utilizador tão 
personalizadas e relevantes quanto possível. Quais dos seus 
dados são usados especificamente para oferecer um atendimento 
personalizado a clientes já existentes e a potenciais novos 
clientes dependem, em particular, dos dados já recolhidos com 
base em consultas, pedidos e recomendações (por exemplo, na 
compra de produtos Porsche) e dos dados (por exemplo, os seus 
interesses pessoais) que o utilizador já forneceu nos respetivos 
pontos de contacto (por exemplo, através deste website ou no 
Porsche Zentrum). 
 
Nesses casos, o âmbito específico e o objetivo previsto do 
consentimento que o utilizador concedeu resultam da redação da 
declaração de consentimento no ponto de contacto. 

 

8. Destinatários dos dados pessoais 

 
Destinatários internos: Na PSM GmbH, o acesso é restrito às 
pessoas que o solicitam para os fins específicos mencionados. 
 
Destinatários externos: Não divulgamos os seus dados pessoais a 
destinatários externos fora da PSM GmbH, exceto quando 
necessário, a fim de fornecer e executar o Serviço pertinente, se 
houver outra autorização legal ou se tivermos o consentimento do 
utilizador para fazê-lo. 
 
Os destinatários externos podem ser os seguintes: 
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a) Subcontratantes: 
 
A Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ou as suas subsidiárias ou 
prestadores de serviços externos que contratamos para a 
prestação de serviços, por exemplo, nas áreas de infraestrutura 
técnica e serviço/manutenção de ofertas da PSM GmbH ou de 
fornecimento de conteúdos. Selecionamos esses subcontratantes 
com cuidado e submetemo-los a revisões regulares para garantir 
a proteção da privacidade do utilizador. Os prestadores de 
serviços não têm autorização para utilizar os dados pessoais, 
exceto para os fins especificados por nós e de acordo com as 
nossas instruções. 
 
b) Entidades públicas: 
 
Órgãos governamentais e instituições estatais, como autoridades 
fiscais, gabinetes de promotores públicos ou tribunais, para os 
quais transferimos (e/ou somos obrigados a transferir) dados 
pessoais por razões legais obrigatórias ou para salvaguardar 
interesses legítimos. Nestes casos, a transferência é realizada 
com base na(s) alínea(s) (c) e/ou (f) do artigo 6(1) do RGPD. 
 
c) Entidades privadas 
 
Concessionários e empresas de serviços Porsche, parceiros de 
cooperação, prestadores de serviços ou pessoas para quem, ou 
cujos, dados pessoais são transferidos com base no 
consentimento, para celebrar um contrato com o utilizador ou 
para salvaguardar interesses legítimos, como agências Porsche e 
agências de serviços Porsche, bancos de financiamento, 
prestadores de serviços adicionais ou prestadores de serviços de 
transporte. Nestes casos, a transferência é realizada com base 
na(s) alínea(s) (a), (b) e/ou (f) do artigo 6(1) do RGPD. 

 

9. Tratamento de dados em países terceiros 

 
Se os dados forem transferidos para organismos cuja sede social 
ou local de tratamento de dados não esteja localizado num 
Estado-Membro da União Europeia ou noutro estado signatário do 
Acordo do Espaço Económico Europeu, certificamo-nos antes de 
encaminhar os dados de que, além dos casos excecionais 
permitidos por lei, existe um nível adequado de proteção de 
dados do lado  do destinatário (por exemplo, através de uma 
decisão de adequação da Comissão Europeia, salvaguardas 
apropriadas, como auto-certificação pelo destinatário ao abrigo 
da Proteção de Privacidade UE-EUA ou um acordo sobre 
"cláusulas contratuais padrão da UE" com o destinatário) ou que o 
utilizador concede o seu consentimento para a transferência dos 
dados. 
 
O utilizador pode obter uma visão geral dos destinatários em 
países terceiros e uma cópia das disposições específicas que 
foram acordadas para garantir um nível adequado de proteção de 
dados. Para tal, consulte a informação disponível na secção 1 da 
presente Política Geral de Privacidade. 

 

10. Recolha de dados por terceiros 

 
Não tratamos apenas os dados pessoais que recebemos 
diretamente de si. Também recebemos alguns dados pessoais de 
terceiros, na medida em que temos uma base legal para isso. 
 
Para obter detalhes sobre a recolha de dados por terceiros, 
consulte as Políticas de Privacidade Específicas e, onde aplicável, 
os avisos de privacidade específicos adicionais dos respetivos 
Serviços. 

 

11. Automatização de tomadas de decisão e criação de 

perfis 

 
Não praticamos nenhuma tomada de decisão automatizada nos 
termos do Artigo 22 do RGPD para preparar, estabelecer e/ou 

manter relações comerciais. Na medida em que a criação do 
perfil é realizada, destina-se apenas aos fins mencionados no 
âmbito da Política Geral de Privacidade, das Políticas Específicas 
de Privacidade e, quando aplicável, dos avisos de privacidade 
específicos adicionais relativos a cada Serviço em particular, e 
com base nos fundamentos legais mencionados. 

 

12. Duração do armazenamento; apagamento 

 
Exceto quando são fornecidas informações sobre a duração 
específica do armazenamento e/ou apagamento de dados 
pessoais na descrição dos Serviços específicos, aplica-se o 
seguinte: 
 
Armazenamos os seus dados pessoais apenas pelo tempo 
necessário para cumprir os objetivos pretendidos ou - no caso de 
consentimento - a menos, e até que, o utilizador retire o 
consentimento. No caso de oposição ao tratamento de dados, 
apagamos os seus dados pessoais, a menos que seja permitido 
continuar o tratamento, de acordo com as disposições legais 
relevantes. Também apagamos os seus dados pessoais se 
formos obrigados a fazê-lo por outros motivos legais. 
 
De acordo com estes princípios gerais, geralmente apagamos 
imediatamente os seus dados pessoais 
  

• depois de a base legal deixar de ser aplicada, desde 
que não exista outra base legal (por exemplo, períodos 
de armazenamento exigidos pela legislação comercial 
e tributária). Se este for o caso, apagamos os dados 
pessoais depois de a outra base legal deixar de ser 
aplicada. 

• se deixarem de ser necessário para os nossos 
propósitos de preparar e executar um contrato ou 
cumprir interesses legítimos e não houver outra base 
legal (por exemplo, períodos de armazenamento 
exigidos pelas leis comercial e tributária) que se 
aplique. Neste caso, apagamos os dados pessoais 
depois que a outra base legal deixar de ser aplicada. 

• se o objetivo para o qual efetuamos a recolha dos 
dados deixar de se aplicar e não houver outra base 
legal (por exemplo, períodos de armazenamento 
exigidos pelas leis comercial e tributária) que se 
aplique. Neste caso, apagamos os dados pessoais 
depois que a outra base legal deixar de ser aplicada. 

 

13. Direitos dos titulares dos dados 

 
Na qualidade de titular dos dados afetado pelo tratamento de 
dados, o utilizador dispõe de um conjunto de direitos. 
Especificamente: 
 

Direito de acesso: O utilizador tem o direito de obter 
informações sobre os dados pessoais que são armazenados por 
nós. 
 

Direito de correção e apagamento O utilizador pode solicitar 
que retifiquemos dados incorretos e - desde que os pré-requisitos 
legais sejam cumpridos - pode também solicitar que apaguemos 
os seus dados. 
 

Restrição do tratamento: O utilizador pode solicitar - desde que 
os pré-requisitos legais sejam cumpridos - que tomemos medidas 
para restringir o tratamento dos seus dados. 
 

Portabilidade de dados: Se o utilizador nos forneceu dados 
com base num contrato ou consentimento, pode, se os pré-
requisitos legais forem cumpridos, solicitar que receba os dados 
fornecidos por si num formato estruturado, usado na 
generalidade e legível por máquina, ou que procedamos à 
respetiva transferência para outro responsável pelo tratamento de 
dados. 
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Oposição ao tratamento de dados em caso de "interesse 

legítimo" como base legal: O utilizador tem o direito de se 

opor, por motivos pessoais, a qualquer momento, ao 

tratamento de dados efetuado por nós, na medida em que 

esse tratamento tenha um "interesse legítimo" como base 

legal. Se o utilizador exercer o seu direito de oposição, 

interromperemos o tratamento dos seus dados, a menos 

que possamos demonstrar - de acordo com as 

especificações legais - razões legítimas convincentes para 

a continuação do tratamento dos dados, o que se sobrepõe 

aos seus direitos. 

 

Retirada de consentimento: Na medida em que o utilizador 

nos deu consentimento para o tratamento dos dados, pode 

retirá-lo a qualquer momento, com efeitos para o futuro. 

Isto não afeta a legalidade do tratamento dos dados antes 

da retirada do consentimento. 
 

Direito de apresentar queixa à autoridade supervisora: O 
utilizador também pode apresentar uma queixa à autoridade 
supervisora competente, se considerar que o tratamento dos 
seus dados viola a lei aplicável. Para tal, o utilizador pode entrar 
em contacto com a autoridade supervisora de proteção de dados 
com jurisdição sobre o seu local ou país de residência, ou com a 
autoridade supervisora de proteção de dados com jurisdição 
sobre nós. 
 

Contacte-nos: O utilizador também pode entrar em contacto 
connosco gratuitamente, se tiver alguma dúvida sobre o 
tratamento dos seus dados pessoais, sobre os seus direitos 
como titular dos dados e/ou sobre qualquer consentimento que 
possa ter sido concedido. Para exercer qualquer dos seus 
direitos, conforme descrito acima, entre em contacto connosco 

por e-mail, para: 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com ou por correio, 
utilizando o endereço mencionado na secção 1 acima. Ao 
contactar-nos, certifique-se de que nos e é possível identificá-lo 
claramente. 

 

14. Segurança dos dados 

 
Utilizamos todas as medidas técnicas e organizacionais 
necessárias, de acordo com o estado da arte, a fim de garantir 
um nível de segurança adequado ao risco, de acordo com os 
requisitos legais aplicáveis. 

 

15. Ofertas de terceiros 

 
Os serviços de outros fornecedores acedidos pelos nossos 
Serviços foram, e são, projetados e fornecidos por terceiros. Não 
temos qualquer influência no design, conteúdo e/ou 
funcionamento desses serviços. Distanciamo-nos expressamente 
de todo e qualquer conteúdo de todos os serviços acedidos. 
Salientamos que esses serviços, tais como websites de terceiros, 
podem instalar cookies no seu dispositivo ou recolher dados 
pessoais. Não temos influência sobre isto. Neste sentido, deverá 
obter informações diretamente dos fornecedores desses 
serviços, conforme necessário. 

 

16. Versão 

 
A versão mais atual da presente Política de Privacidade é a que 
vigora. 
 
Última atualização: 01 de novembro de 2019  
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Política de Privacidade Específica 

 

My Porsche e Porsche Connect Store/My Porsche e Porsche Connect Store website 
 
Na loja My Porsche e Porsche Connect do nosso website My 
Porsche e Porsche Connect Store (doravante também 
denominados "website"), o utilizador pode reservar serviços My 
Porsche, Porsche Connect, Porsche Drive e Function on Demand 
(FoD, ou "Função a Pedido") e ativar as respetivas licenças. Para 
tal, tem de estar registado no website My Porsche e ter um ID de 
conta de utilizador Porsche. Consoante o serviço, o utilizador 
pode usar e gerir os serviços acima mencionados através do 
nosso website, de diversas app Porsche e, se estiver disponível 
para o seu veículo, também no seu automóvel, por meio de uma 
ligação de rede sem fios. 
 

1. Notas específicas acerca do uso do nosso website 

 

1.1 Disponibilização do nosso website 

 
Algumas partes do nosso website podem ser utilizadas sem 
qualquer registo. Ainda que use o website sem se registar, os 
seus dados pessoais podem ser tratados. 
 

1.1.1  Recolha automatizada de dados 

 
Sempre que aceder ao nosso website através do seu dispositivo, 
procederemos ao tratamento dos seguintes dados: 
 

• Data e hora do acesso, 
• Duração da visita, 
• Tipo de dispositivo, 
• Sistema operativo usado, 
• Funções usadas, 
• Quantidade de dados enviados, 
• Tipo de evento, 
• Endereço IP, 
• URL do referenciador, 
• Nome do domínio. 

 
Tratamos estes dados com base no artigo 6 (1) (f) do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados ("RGPD") para 
disponibilizar o site, salvaguardar a respetiva operação técnica e 
também para identificar e corrigir falhas. Ao fazê-lo, o nosso 
objetivo é permitir o uso do nosso site e garantir 
permanentemente a sua funcionalidade técnica. Sempre que 
acede ao nosso website, estes dados são tratados 
automaticamente. Se não fornecer estes dados, o utilizador não 
poderá usar o nosso website. Não utilizamos estes dados para 
identificar o utilizador. 
 

1.1.2  Tratamento de dados para melhorar os 

nossos produtos e serviços na internet 
 
Os dados recolhidos automaticamente, mencionados na secção 
1.1.1, também são tratados para melhorar o desempenho dos 
nossos serviços, garantir a respetiva disponibilidade e otimizar a 
experiência do utilizador, e ainda para avaliar o uso do website 
por parte do utilizador, compilar relatórios sobre a atividade do 
website para nossa análise e fornecer outros serviços associados 
ao uso do website. 

Procedemos ao tratamento dos dados do utilizador de acordo 
com o Artigo 6 (1) (f) RGPD, com base no nosso interesse 
legítimo no desempenho e disponibilidade dos nossos produtos e 
na análise do comportamento dos visitantes do nosso website. 
Não utilizamos estes dados para identificar o utilizador. 

Como parte do tratamento de dados descrito na presente política, 
também procedemos ao armazenamento de cookies. Para mais 
detalhes acerca deste tema, por favor consulte a secção 1.1.3. 

 

1.1.3  Cookies 
 
Sempre que o utilizador visita o nosso website, as chamadas 
"cookies" ou "tecnologias semelhantes a cookies" - geralmente 
pequenos ficheiros - podem ser armazenadas no seu dispositivo, 
para que possamos oferecer uma ampla gama de funções, tornar 
o uso do website mais conveniente e otimizar os nossos produtos 
e serviços. Caso não pretenda que sejam usados cookies e/ou 
tecnologias semelhantes a cookies, o utilizador pode impedir o 
armazenamento no seu dispositivo, usando as respetivas 
configurações presentes no seu dispositivo e/ou navegador de 
Internet ,ou usar outros métodos de não-consentimento. De notar, 
no entanto, que o não-consentimento pode restringir a 
operabilidade e a funcionalidade dos nossos produtos e serviços. 
Para obter informações detalhadas sobre a natureza, âmbito, 
finalidades, base legal, bem como as possibilidades de oposição 
ao tratamento de dados de cookies e tecnologias semelhantes a 
cookies, consulte a nossa Política de Cookies da Porsche Smart 
Mobility relativamente aos websites em https://connect-
store.porsche.com/pt/pt/t/privacy. 
 

1.2 Autorizações de acesso ao dispositivo 
 
Para usar determinadas funções, poderá ser necessário permitir-
nos o acesso à sua localização. 
 
A concessão de autorizações é voluntária. No entanto, se o 
utilizador pretender usar as funções em questão, é necessário 
conceder as respetivas autorizações, caso contrário não poderá 
usar tais funções. 

As autorizações permanecerão ativas, a menos que sejam 
redefinidas pela desativação da respetiva configuração no seu 
dispositivo e/ou navegador de internet. 
 

1.3 Serviços e funções especiais 
 
Ao usar o nosso website, o utilizador pode fornecer 
voluntariamente dados pessoais ou registar-se para aceder a 
serviços ou funções. Quando o utilizador se regista e utiliza os 
serviços e funções descritos abaixo, as informações pessoais 
serão tratadas por nós, conforme estabelecido adiante. 
 
Antes de utilizar os serviços e funções do nosso website, 
conforme estabelecido no parágrafo 1.3.2., é necessário que o 
utilizador se registe e crie um ID de conta de utilizador Porsche. A 
utilização dos serviços e funções estabelecidos no parágrafo 
1.3.3 não requer registo prévio. 
 

1.3.1 Registo e criação de um ID de conta de utilizador 

Porsche 
 
Para obter informações sobre o processo de registo e a criação 
do seu ID de conta de utilizador Porsche, consulte o parágrafo 
4.1 da Política de Privacidade Geral do My Porsche e Porsche 
Connect Services/Porsche Digital Service Infrastructure. 
 

1.3.2 Uso de funções especiais com registo/log-in 
 
As funções que fazem parte dos nossos produtos e serviços 
disponíveis no nosso website, bem como os dados pessoais 
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tratados em cada caso, juntamente com os objetivos subjacentes 
e a base legal, encontram-se descritos mais adiante. 
 

1.3.2.1 Reserva e ativação de serviços, gestão de 

informação de pagamentos 
 

As informações sobre serviços de reserva no nosso website e o 

inerente manuseio das informações de pagamento encontram-se 

na secção 5.1 da Política de Privacidade Geral do My Porsche e 

Porsche Connect Services/Porsche Digital Service Infrastructure. 

 
Quando necessário, fornecemos informações adicionais sobre o 
tratamento de dados pessoais no âmbito dos nossos serviços de 
reserva, nos avisos de privacidade específicos do respetivo 
serviço. 
 

1.3.2.2 Uso dos serviços My Porsche e Porsche Connect 

 
As informações sobre o uso dos serviços My Porsche e Porsche 
Connect através do nosso website podem ser encontradas na 
secção 5.2 da Política Geral de Privacidade dos Serviços My 
Porsche e Porsche Connect Services/Porsche Digital Service 
Infrastructure. 
 

1.3.2.3 Fornecimento de serviços e informações de 

garantia 
 
Para poder usar esta função, o utilizador tem de estar 
previamente registado e ter um ID de conta de utilizador Porsche. 
 
Para poder fornecer informações sobre o seu veículo, garantias 
atuais e alertas na secção My Porsche do nosso website, 
procedemos ao tratamento de dados-mestre dos equipamentos e 
do veículo, tais como o número de identificação do veículo, 
garantias atuais, ano-modelo e imagem do modelo que figuram no 
certificado de matrícula do veículo. 
 
A base legal para o tratamento dos seus dados pessoais é, de 
acordo com o Artigo 6 (1) (b) do RGPD, a execução do contrato 
existente entre o utilizador e a Porsche. 
 

1.3.2.4 Pedido de agendamento de serviços 
 
O utilizador tem de estar previamente registado e ter um ID de 
conta de utilizador Porsche, para utilizar esta função. 
 
Para solicitar consultas de serviço com revendedores Porsche e 
empresas de serviços através da secção My Porsche do nosso 
website, podemos, a pedido, fornecer dados de clientes e 
veículos às empresas relevantes que o utilizador escolher. Se der 
o seu consentimento no âmbito de um pedido de serviço, 
transmitiremos o seu nome, endereço, número de telefone, 
endereço de e-mail, Porsche ID, o número de identificação do 
veículo, conforme figura no certificado de matrícula, o modelo do 
veículo, os agendamentos de serviço escolhidos por si, o serviço 
escolhido e a sua mensagem adicional relacionada com o seu 
pedido, bem como os métodos de contacto solicitados por si ao 
concessionário ou empresa de serviços que escolheu para o 
pedido em causa. 
 
A transmissão dos seus dados pessoais ocorre uma vez no 
âmbito de um pedido de serviço; a base legal para a transmissão 
é o Artigo 6 (1) (a) do RGPD, ou seja, o consentimento do 
utilizador. Armazenamos o seu pedido de serviço para executar o 
contrato existente entre si e nós, de acordo com o Artigo 6 (1) (b) 
do RGPD. 
 

1.3.3 Utilização de funções especiais sem registo/log-in 
 
As funções disponíveis no nosso website, bem como os dados 
pessoais tratados em cada caso, juntamente com os objetivos 
subjacentes e a base legal, encontram-se descritos abaixo. 
 

1.3.3.1 Contacto por canal de chat ao vivo 
 
O utilizador não necessita estar previamente registado, nem ter 
um ID de conta de utilizador Porsche criado para utilizar esta 
função. 
 
Em certas áreas do nosso website, oferecemos um canal de chat 
ao vivo, como forma de contacto e para aconselhamento. Através 
do canal de chat ao vivo, pode comunicar com um dos nossos 
assistentes, por meio de mensagens de texto. Quando o utilizador 
abre e usa o chat ao vivo, por razões técnicas, o seu navegador 
transmite automaticamente os seguintes dados no início, que são 
armazenados por nós separadamente de outros dados que o 
utilizador nos possa fornecer noutras circunstâncias: 
 

• Data e hora do acesso, 
• Duração da visita ao nosso website, 
• Tipo de navegador de internet, incluindo a versão 
• Sistema operativo utilizado, 
• Quantidade de dados enviados, 
• Tipo de evento, 
• Endereço IP 

 
A base legal para este tratamento de dados é o Artigo 6 (1) (f) do 
RGPD, sendo do nosso interesse legítimo salvaguardar e manter 
a operação e a segurança dos nossos produtos e serviços e 
corrigir falhas. Neste contexto, os dados também são tratados 
por nós - sem identificar uma pessoa específica - para fins 
analíticos. 
 
Se o utilizador nos divulgar outros dados pessoais por meio do 
chat ao vivo, será de forma voluntária. Sempre que sejam 
necessários dados pessoais para resolver o seu problema, 
informá-lo-emos e solicitá-lo-emos. Os textos inseridos pelo 
utilizador no ecrã de entrada durante conversas em chat ao vivo 
são armazenados em nosso nome, no servidor de um prestador 
de serviços externo. A base legal para este tratamento de dados 
é o Artigo 6 (1) (b) do RGPD. 
 

2. Os direitos do titular dos dados 
 
Na qualidade da pessoa afetada pelo tratamento de dados, o 
utilizador goza de determinados direitos. O utilizador pode, 
nomeadamente, opor-se, a qualquer momento, ao uso de cookies 
ou de tecnologias semelhantes a cookies. Para obter detalhes a 
este respeito, consulte a Política de cookies da Porsche Smart 
Mobility para websites, disponível em https://connect-
store.porsche.com/pt/pt/t/privacy. 
 
Relativamente aos direitos adicionais de que o utilizador pode 
gozar, poderá consultá-los na secção 13 da nossa Política de 
Privacidade Geral para My Porsche e Porsche Connect 
Services/Porsche Digital Service Infrastructure, em 
https://connect-store.porsche.com/pt/pt/t/privacy. 
 

3. Alterações a esta política de privacidade e versões 
 
Reservamo-nos o direito de fazer alterações à presente Política 
de Privacidade Específica. A versão atual da Política de 
Privacidade está permanentemente disponível em 
https://connect-store.porsche.com/pt/pt/t/privacy. 
 
Versão: 01/11/2019 
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Mobilidade Inteligente da Porsche 
 

Política de Cookies para Websites 

 

Âmbito 

 
Esta Política de Cookies para websites aplica-se em complemento 
à Política de Privacidade Geral dos Serviços My Porsche e 
Porsche Connect Services/Porsche Digital Service Infrastructure 
e às Políticas de Privacidade Específicas e, sempre que aplicável, 
aos avisos de privacidade específicos adicionais dos respectivos 
serviços, sob a forma de websites (doravante referidos como 
"website") e descreve o tipo, o âmbito, o objetivo e a base legal, 
bem como as oportunidades de se opor ao tratamento de dados 
de cookies e tecnologias semelhantes a cookies (doravante 
referidos coletivamente como "cookies"). Além disso, a Política de 
Privacidade Geral do My Porsche e Porsche Connect 
Services/Porsche Digital Service Infrastructure e as Políticas de 
Privacidade Específicas e, sempre que aplicável, os avisos de 
privacidade específicos adicionais dos respectivos serviços na 
forma de website aplicam-se a todas as outras informações. Data 
01/11/2019. 

 

O que são Cookies? 
 
Utilizamos cookies para oferecer ao utilizador uma ampla gama 
de funções, para reconhecer as suas preferências, tornar o uso 
do nosso website mais conveniente e otimizar os nossos 
produtos e serviços. Geralmente, trata-se de pequenos ficheiros 
de texto armazenados no computador do utilizador, com a ajuda 
do navegador de Internet do utilizador. 

 

Categorias de Cookies 
 
Utilizamos cookies para finalidades e funções diferentes. 
Diferenciamo-los segundo o uso tecnicamente necessário 
(necessidade técnica), quanto tempo são armazenados e 
utilizados (tempo de armazenamento) e se foram colocados no 
nosso website, ou se foram colocados por terceiros, e quem foi o 
fornecedor dessa tecnologia de cookie, ou semelhante a cookie, 
que os colocou (doravante referidos coletivamente como 
"fornecedor de cookies"). 
 
Necessidade Técnica 
 
Cookies necessários tecnicamente:  Utilizamos determinados 
cookies porque são essenciais para garantir a correta operação 
do nosso website e das respetivas funções. Estes cookies são 
definidos automaticamente quando o utilizador visita o website ou 
executa uma função específica, a menos que as configurações do 
seu navegador impeçam o uso de cookies. 
 
Cookies não-necessários tecnicamente: Por outro lado, os 
cookies não-necessários tecnicamente são utilizados, por 
exemplo, para melhorar a conveniência e o desempenho do 
nosso website, ou para salvar as configurações que o utilizador 
especificou. Também utilizamos cookies não-necessários 
tecnicamente para obter informações sobre a frequência de uso 
de determinadas áreas do nosso website, para que possamos 
fazer ajustes específicos no futuro, para irmos ao encontro das 
necessidades do utilizador. Não armazenamos cookies não-
necessários tecnicamente até que o utilizador confirme, clicando 
na caixa apropriada, que tomou conhecimento do nosso aviso 
sobre cookies e que continua a usar o nosso website. 
 
Período de conservação 
 
Cookies de Sessão: A maioria dos cookies é necessária apenas 
durante a visita ou sessão atual do website e é apagada ou torna-
se inválida assim que o utilizador sai do website, ou quando a sua 

sessão atual expira (os chamados "cookies de sessão"). Os 
cookies de sessão são usados, por exemplo, para manter certas 
informações durante a sessão do utilizador, tais como o registo 
do utilizador no website ou o conteúdo do seu cabaz de compras. 
 
Cookies Permanentes: Ocasionalmente, os cookies são 
armazenados por um período mais longo, por exemplo, para 
reconhecer o utilizador e aceder às suas configurações que 
guardou, quando voltar a visitar o website. Isto permite ao 
utilizador aceder aos nossos websites de forma mais rápida ou 
conveniente, sem precisar de selecionar novamente determinadas 
configurações, tais como o idioma preferido. Os cookies 
permanentes são apagados automaticamente após um período 
predefinido, a partir do momento em que o utilizador visita o 
website ou o domínio no qual o cookie foi utilizado. 
 
Cookies de Fluxo: Estes cookies são usados para comunicação 
entre vários servidores internos da Porsche. São definidos no 
início de uma interação do utilizador e apagados logo que a 
interação termine. Os cookies de fluxo recebem um número de 
identificação único durante a interação, mas este não contém 
nenhuma informação de identificação sobre o cliente ou utilizador. 
 
Fornecedores de Cookies 
 
Cookies do fornecedor: Sempre que o utilizador visita o nosso 
website, os operadores que utilizamos para o nosso site 
geralmente colocam cookies no navegador do utilizador. 
 
Cookies de Terceiros: Os chamados "cookies de terceiros", por 
outro lado, são colocados e usados por outras partes ou páginas 
da web como, por exemplo, por fornecedores de ferramentas de 
análise da web. Esta Política de Cookies contém mais 
informações acerca da análise da web e da medição de 
audiências. Podem também ser utilizados cookies por terceiros, 
para exibir anúncios ou integrar conteúdos de redes sociais 
como, por exemplo, através de plug-ins sociais. 

 

Uso de cookies para análise da web e medição de 

audiências 
 
Utilizamos os seguintes serviços para fins de análise da web e 
medição de audiências: 
 
Utilizamos o Google Analytics, um serviço de análise da web 
fornecido pela Google Ireland Limited, Google Building Gordon 
House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda ("Google"). O 
Google Analytics usa cookies de terceiros para identificar a 
frequência de uso de determinadas áreas do nosso website e as 
preferências. As informações geradas pelo cookie sobre o uso do 
website pelo utilizador (incluindo o endereço IP truncado do 
utilizador) serão transmitidas e armazenadas num servidor da 
Google, nos Estados Unidos. A Google utilizará estas informações 
em nosso nome com o objetivo de avaliar o uso do website, 
compilar para nós relatórios sobre a atividade do website e 
fornecer outros serviços relacionados com o uso do website e da 
Internet. 
 
A base legal para a utilização de serviços para análise da web e 
medição de audiências, como o Google Analytics, é o artigo 6 (1) 
(f) do Regulamento Geral de Proteção de Dados ("RGPD"); o nosso 
interesse legítimo deriva das finalidades estabelecidas acima, em 
particular a análise, otimização e operação eficiente do nosso 
website. 
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Apagamento e oposição ao uso de cookies 
 
Ao utilizar o nosso website, não é obrigatória a aceitação de 
cookies; se o utilizador não desejar que os cookies sejam 
armazenados no seu dispositivo, pode desativar a respetiva 
opção nas configurações do sistema do seu navegador. O 
utilizador também pode apagar, a qualquer momento, do seu 
dispositivo os cookies armazenados anteriormente. A não-
aceitação de cookies por parte do utilizador pode causar 
restrições ao nível do funcionamento do nosso website no seu 
dispositivo, pode desativar a respetiva opção nas configurações 
do sistema do seu navegador. O utilizador também pode apagar, 
a qualquer momento, do seu dispositivo os cookies armazenados 
anteriormente. A não-aceitação de cookies por parte do utilizador 
pode causar restrições ao nível do funcionamento do nosso 
website. 
 
Além disso, o utilizador pode também desativar o uso de cookies 
do Google Analytics, usando um complemento do navegador (add-
on), caso não pretenda a análise do website. Pode fazer o 

download aqui: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
 
Neste caso, as informações de "exclusão" (opt-out) são 
armazenadas no dispositivo do utilizador e usadas para identificar 
a desativação do Google Analytics. Chamamos a atenção para o 
facto de que esta informação de exclusão irá desativar o Google 
Analytics apenas no dispositivo e no navegador em que foi 
instalada.O utilizador também pode precisar reinstalá-la, se 
apagar os cookies do seu dispositivo. Como alternativa ao 
complemento (add-on) do navegador, por exemplo, em 
dispositivos móveis, o utilizador também pode impedir a recolha 
de dados pelo Google Analytics, clicando no seguinte link: 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/. Esta ação define 
um cookie de exclusão (opt-out) que impede a recolha futura dos 
seus dados. O cookie de desativação é válido apenas para o 
navegador utilizado quando foi definido e apenas para o nosso 
website e está armazenado no dispositivo do utilizador. Se o 
utilizador apagar os cookies no seu navegador, deverá voltar a 
definir o cookie de desativação. 
 
O utilizador também pode ativar a função "Do Not Track function" 
(não-rastrear) no seu dispositivo. Quando esta função está 
ativada, o dispositivo do utilizador informa o serviço que não 
pretende que seja rastreado. 
 
Especificamente, os seguintes cookies podem ser armazenados 
ao aceder ao nosso website: 
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Lista de cookies 

 
Website de My Porsche e Porsche Connect Store / My Porsche e Porsche Connect Store 
 

Nome do cookie Necessidade 
Técnica 

Período de 
conservação 

Fornecedor de 
cookies 

Finalidade e interesse Base legal 

CIAM.s Sim Cookie de fluxo Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Este cookie é necessário para 
verificar se o navegador do utilizador 
suporta cookies. 

Artigo 6(1)(f) 
RGPD 

CIAM.m Sim Cookies de 
sessão 

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

Este cookie é necessário para a 
autenticação do utilizador  

Artigo 6(1)(f) 
RGPD 

CIAM.h Sim Cookies de 
sessão 

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

Este cookie é necessário para 
armazenar a sessão do utilizador e o 
log-in no website My Porsche. 

Artigo 6(1)(f) 
RGPD 

CIAM.status Sim Cookies de 
sessão 

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

Este cookie é necessário para 
monitorizar o estado da sessão do 
utilizador no site My Porsche. 

Artigo 6(1)(f) 
RGPD 

pcc.cookieAcceptance Sim 

Cookie 
permanente 
(período de 
retenção:  
1 ano) 

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

Este cookie armazena no navegador a 
decisão do utilizador sobre se 
consente que sejam colocados 
cookies no seu navegador. 

Artigo 6(1)(f) 
RGPD 

nonce.* Sim Cookie de fluxo Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Este cookie armazena 
temporariamente no servidor a 
decisão do utilizador sobre se 
consente que sejam colocados 
cookies no seu navegador. 

Artigo 6(1)(f) 
RGPD 

PF Sim Cookie de 
sessão 

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

Este cookie é necessário para 
autenticação interna do utilizador 
entre vários servidores Porsche. 

Artigo 6(1)(f) 
RGPD 

CIAM.pcc Sim Cookie de 
sessão 

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

Este cookie é necessário para 
armazenar a sessão do utilizador e o 
log-in no site My Porsche. 

Artigo 6(1)(f) 
RGPD 

f5_cspm Sim Cookie de 
sessão 

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

Este cookie é necessário para 
direcionar o utilizador através do 
balanceador de carga para um 
servidor proxy.  

Artigo 6(1)(f) 
RGPD 

_utma Não 

Cookie 
permanente 
(período de 
retenção: 2 
anos) 

Google 
Este cookie armazena o número de 
visitas de um utilizador ao Google 
Analytics. 

Artigo 6(1)(f) 
RGPD 

_utmt Não Cookie de 
sessão Google 

Este cookie armazena o tipo de 
pedido do utilizador para o Google 
Analytics. Distingue entre eventos, 
transações e itens. 

Artigo 6(1)(f) 
RGPD 

_utmb Não Cookie de 
sessão Google 

Este cookie armazena a duração de 
uma sessão de utilizador para o 
Google Analytics. 

Artigo 6(1)(f) 
RGPD 

_utmz Não Cookie de 
sessão Google 

Este cookie armazena a página de 
referência a partir da qual o utilizador 
chega ao My Porsche, para o Google 
Analytics. 

Artigo 6(1)(f) 
RGPD 

_utmv Não Cookie de 
sessão Google 

Este cookie agrega dados 
armazenados para o Google Analytics, 
para que possam ser exibidos pela 
Porsche AG em relatórios individuais e 
anónimos. 

Artigo 6(1)(f) 
RGPD 

NREUM Não 

Cookie de 
sessão que é 
apagado 
quando o 
navegador é 
encerrado. 

New Relic Inc. 

Este cookie é criado apenas em 
navegadores que não suportam a 
Navigation Timing API. Se um 
navegador suportar a Navigation 
Timing API, poderá ser usada uma 
interface nativa para determinar a 
hora de início da navegação. 

Artigo 6(1)(f) 
RGPD 

NRAGENT Não 

Cookie de 
sessão que é 
apagado 
quando o 
navegador é 
encerrado. 

New Relic Inc. 

Este cookie é utilizado para comunicar 
entre as métricas do utilizador final do 
coletor New Relic e os agentes em 
execução na aplicação web 
associada. Um token identifica e 
correlaciona os rastreamentos de 

Artigo 6(1)(f) 
RGPD 
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transações da camada da aplicação 
com os rastreadores correspondentes 
do navegador. 

JSESSIONID Não 

Cookie de 
sessão que é 
apagado 
quando o 
navegador é 
encerrado. 

New Relic Inc. 

Este cookie é utilizado para 
armazenar um ID de sessão para que 
a New Relic possa monitorizar o 
número de sessões para uma 
aplicação. O valor deste cookie é 
gerado pelo Jetty. 

Artigo 6(1)(f) 
RGPD 

pcc-pers Sim Cookie de 
sessão 

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

Este cookie é utilizado para 
armazenar um ID de sessão para que 
a Porsche Connect Store possa 
processar a sessão do utilizador. O 
valor do cookie é gerado pelo 
balanceador de carga. 

Artigo 6(1)(f) 
RGPD 

yCluster Não Cookie de 
sessão 

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

Este cookie é utilizado para 
armazenar um ID de sessão para que 
a Porsche Connect Store possa 
processar a sessão do utilizador. O 
valor do cookie é gerado pela 
aplicação. 

Artigo 6(1)(f) 
RGPD 

 

 


