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Porsche Smart Mobility GmbH 

 

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov 

 

My Porsche a služby Porsche Connect/infraštruktúra digitálnych služieb Porsche 

 

 
My, spoločnosť Porsche Smart Mobility GmbH (ďalej len „my“ 
alebo „PSM GmbH“), sa tešíme, že využívate portál My Porsche, 
naše služby Porsche Connect a ďalšie produkty z našej digitálnej 
ponuky (ďalej jednotlivo alebo spoločne tiež „služby“ a spoločne 
„infraštruktúra digitálnych služieb Porsche“) a že sa zaujímate 
o našu spoločnosť a naše produkty. Vaše súkromie je pre nás 
dôležité. Ochranu vašich osobných údajov a dôverný spôsob, 
akým s nimi zaobchádzame, berieme veľmi vážne. Spracúvanie 
vašich osobných údajov sa uskutočňuje výhradne v rámci 
zákonných ustanovení právnych predpisov týkajúcich sa ochrany 
osobných údajov a súkromia, najmä všeobecného nariadenia EÚ 
o ochrane údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“). V týchto zásadách 
ochrany osobných údajov nájdete informácie o spracúvaní vašich 
osobných údajov a o právach, ktoré máte ako dotknutá osoba 
v rámci používania našich služieb. Informácie o jednotlivých 
službách nájdete v osobitných zásadách ochrany osobných údajov 
a v príslušných prípadoch v ďalších osobitných oznámeniach 
o ochrane osobných údajov týkajúcich sa príslušnej služby. 
 
V prípadoch, keď na tieto zásady ochrany osobných údajov 
odkazujeme z externých lokalít sociálnych médií, nasledujúce 
podmienky sa uplatňujú len v rozsahu, v akom operácie 
spracúvania údajov v rámci týchto lokalít sociálnych médií 
skutočne spadajú do našej pôsobnosti, a v rámci týchto lokalít 
sociálnych médií sa neposkytujú žiadne informácie v súvislosti 
s ochranou osobných údajov a súkromia, ktoré sú špecifickejšie (a 
preto majú prednosť). 
 

1. Prevádzkovateľ a úradník pre ochranu údajov, kontakt 

 
Ak sa v týchto všeobecných zásadách ochrany osobných údajov, 
v na nich založených osobitných zásadách ochrany osobných 
údajov alebo v príslušných prípadoch v ďalších osobitných 
oznámeniach o ochrane osobných údajov týkajúcich sa konkrétnej 
služby výslovne neuvádza inak, prevádzkovateľ zodpovedný za 
spracúvanie údajov v zmysle právnych predpisov týkajúcich sa 
ochrany osobných údajov a súkromia je: 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Nemecko 
E-mail: smartmobility@de.porsche.com 
 
Ak máte otázky alebo návrhy týkajúce sa ochrany osobných 
údajov alebo súkromia, pokojne sa na nás obráťte. 
 
Nášho úradníka pre ochranu údajov môžete kontaktovať na tejto 
adrese: 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Data Protection Officer 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Nemecko 
Kontakt: dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com 

2. Predmet ochrany osobných údajov 

 
Predmetom ochrany osobných údajov je ochrana osobných 
údajov. Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce sa 
identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (označovanej 
ako „dotknutá osoba“). Patria sem informácie ako meno, poštová 
adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo, ako aj informácie, 
ktoré nevyhnutne vyplynú počas používania našej infraštruktúry 
digitálnych služieb Porsche. 

 

3. Povaha, rozsah, účely a právne základy spracúvania 

osobných údajov v prípade infraštruktúry digitálnych 

služieb Porsche 

 
V týchto všeobecných zásadách ochrany osobných údajov sa 
dozviete informácie o povahe, rozsahu, účeloch a právnych 
základoch spracúvania osobných údajov v rámci registrácie, 
tvorby a používania vášho používateľského účtu Porsche ID, ako aj 
objednávania a používania našich služieb na základe vášho 
používateľského účtu Porsche ID. V nasledujúcom texte nájdete 
tiež informácie o ochrane osobných údajov a súkromia (napríklad 
o príjemcoch osobných údajov, o spracúvaní osobných údajov 
v tretích krajinách a o právach, ktoré máte ako dotknutá osoba), 
ktorá sa vo všeobecnosti uplatňuje v rámci používania 
infraštruktúry digitálnych služieb Porsche. Podrobnejšie informácie 
o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s používaním 
jednotlivých služieb, o príslušných právnych základoch 
a o osobitných právach dotknutých osôb s ohľadom na príslušnú 
službu nájdete tiež v osobitných zásadách ochrany osobných 
údajov a v príslušných prípadoch v ďalších osobitných 
oznámeniach o ochrane osobných údajov týkajúcich sa príslušnej 
služby. 

 

4. Používateľský účet Porsche ID 

 
Ak chcete využívať infraštruktúru digitálnych služieb Porsche 
a v rámci nej ponúkané služby v plnom rozsahu, je potrebné 
zaregistrovať sa a vytvoriť si používateľský účet Porsche ID na 
portáli My Porsche. Po dokončení procesu registrácie a vytvorení 
si používateľského účtu Porsche ID dostanete tiež svoje Porsche 
ID (používateľské meno pre používateľský účet Porsche ID). Počas 
registrácie a pri vytváraní a používaní používateľského účtu 
Porsche ID dochádza k spracúvaniu osobných údajov a môže 
dôjsť k ich prenosu tretím stranám, ako sa opisuje ďalej v texte, 
s cieľom splniť si naše zmluvné záväzky v tomto kontexte. Ak nie 
je uvedené inak, všetky spracovateľské operácie opísané v tomto 
oddiele vykonávame s cieľom plniť zmluvu existujúcu medzi vami 
a nami na základe článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. 

 

4.1 Registračný proces a vytvorenie si používateľského 

účtu Porsche ID 

 
Môžete si vybrať z dvoch spôsobov, ako sa zaregistrovať 
a vytvoriť si používateľský účet Porsche ID: 

4.1.1 Pozvanie od autorizovaného predajcu 
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Autorizovaný predajca pre vás na základe vašej požiadavky zadá 
osobné údaje, ktoré ste poskytli, prostredníctvom svojho prístupu 
do našich systémov. Vy potom dostanete odkaz (napríklad e-
mailom), ktorý použijete, aby ste potvrdili registráciu a vytvorili si 
používateľský účet Porsche ID. Upozorňujeme, že autorizovaní 
predajcovia sú nezávislé spoločnosti, na ktoré nemáme žiaden 
vplyv. Na dodatočné overenie sa použije druhý faktor, napríklad 
kód odoslaný prostredníctvom textovej správy, ktorý zadáte 
v rámci procesu registrácie a tvorby svojho používateľského účtu 
Porsche ID. 

 

4.1.2 Samostatná registrácia 

 
Ak ste sa nezaregistrovali a nevytvorili si používateľský účet 
Porsche ID s pomocou autorizovaného predajcu, môžete sa 
zaregistrovať a vytvoriť si používateľský účet Porsche ID a zadať 
svoje osobné údaje sami. Vo vybraných krajinách si môžete tiež 
pridať vozidlo a využívať ďalšie digitálne služby, ktoré si vyžadujú, 
aby ste vlastnili vozidlo. Na tieto účely bude po zadaní 
identifikačného čísla vozidla potrebné takisto nahrať kópiu 
identifikačného dokumentu a dokladu o vlastníctve a v prípade, že 
nie ste vlastníkom vozidla, povolenie od vlastníka vozidla. Tieto 
dokumenty budú posúdené na základe našich overovacích kritérií. 
Ako doklad o úspešnom overení uchovávame tiež mená, dátumy 
narodenia, miesta narodenia, adresy a dátumy platnosti 
dokumentov uvedené v príslušných identifikačných dokumentoch 
a identifikačné čísla vozidiel, mená vlastníkov a adresy uvedené 
v doklade o vlastníctve. Po dokončení overovania sa kópie 
dokumentov vymažú. Ak pridáte vozidlo a vo vašom 
používateľskom účte Porsche ID sa vám tak priradí konkrétne 
vozidlo, získate tzv. prepojenie vozidla (ďalej len „prepojenie 
vozidla“). Po úspešnom overení dostanete odkaz (napríklad e-
mailom), ktorý použijete, aby ste potvrdili registráciu a vytvorili si 
používateľský účet Porsche ID. Na dodatočné overenie sa použije 
druhý faktor, napríklad kód odoslaný prostredníctvom textovej 
správy, ktorý zadáte v rámci procesu registrácie a tvorby svojho 
používateľského účtu Porsche ID. 
 
Pri samostatnej registrácii budete musieť nahrať obrázky zo 
svojho zariadenia. To znamená, že sa vám zobrazí žiadosť 
o povolenie na prístup k fotoaparátu alebo knižnici fotografií vášho 
zariadenia. Udelenie povolenia je dobrovoľné. Ak však budete 
chcieť použiť funkciu samostatnej registrácie, príslušné povolenie 
budete musieť udeliť, inak totiž samostatnú registráciu nebude 
možné použiť. Povolenie bude aktívne, až kým vo svojom zariadení 
a/alebo internetovom prehliadači nedeaktivujete príslušné 
nastavenie a tým neobnovíte pôvodné nastavenia. 
 

a) Povinné informácie pri registrácii a vytvorení si 

používateľského účtu Porsche ID 
 
Pri registrácii a vytvorení si používateľského účtu Porsche ID 
budete musieť (v prípade samostatnej registrácie) zadať svoju e-
mailovú adresu, heslo, svoje meno a všetky tituly a informácie 
uvádzané za menom, kontaktné informácie a adresu, mobilné 
telefónne číslo a v príslušných prípadoch jazyk, v ktorom s nami 
chcete komunikovať, alebo (v prípade registrácie a vytvorenia si 
používateľského účtu Porsche ID s pomocou autorizovaného 
predajcu) uvedené osobné údaje potvrdiť v priebehu procesu 
registrácie a tvorby svojho používateľského účtu Porsche ID. Tieto 
osobné údaje sú potrebné na nastavenie a správu vášho 
používateľského účtu Porsche ID, aby ste mohli využívať plný 
rozsah našich služieb poskytovaných v rámci infraštruktúry 
digitálnych služieb Porsche. Vo vybraných krajinách môžete našu 
ponuku využívať aj ako potenciálny zákazník. V takom prípade 
musíte uviesť len svoje meno a e-mailovú adresu a heslo. Tieto 
a v príslušných prípadoch aj ďalšie osobné údaje potrebujeme 
v neposlednom rade na to, aby sme mohli odpovedať na 
požiadavky, otázky a kritiku. Okrem toho uchovávame čas vášho 
posledného prihlásenia. Počas registrácie a vytvárania vášho 
používateľského účtu Porsche ID uskutočňujeme takisto kontrolu 
hodnovernosti vašich informácií o mene a adrese. 
 

b) Nepovinné informácie pri registrácii a vytvorení si 

používateľského účtu Porsche ID 
 
Pri registrácii a vytvorení si používateľského účtu Porsche ID 
budete mať možnosť dobrovoľne zadať aj ďalšie informácie, ako sú 
dodatočné informácie o mene (akademické tituly atď.), kontaktné 
informácie spoločnosti, dátum narodenia, ďalšie telefónne čísla, 
informácie o kreditnej karte (ktoré sa uchovávajú výlučne 
u poskytovateľa platobných služieb) a evidenčné číslo vášho 
vozidla a súkromný názov vozidla. Okrem toho môžete poskytnúť 
informácie o svojich záujmoch a preferenciách a preferované 
komunikačné kanály. Pripomíname, že tieto informácie nie sú na 
účely registrácie a vytvorenia si používateľského účtu Porsche ID 
povinné a je len na váš, či nás s týmito osobnými údajmi 
oboznámite. 

 

4.2 Infraštruktúra digitálnych služieb Porsche: spracúvanie 

osobných údajov po registrácii a vytvorení si 

používateľského účtu Porsche ID 

 
Ak ste sa zaregistrovali a vytvorili si používateľský účet Porsche 
ID, základné informácie týkajúce sa vášho používateľského účtu 
Porsche ID a vašich vozidiel budeme zdieľať s predajcami 
Porsche, ktorí poskytujú služby, aby sme vám mohli v prípade 
potreby poskytovať služby aj prostredníctvom našej organizácie 
predajcov. Konáme tak s cieľom plniť zmluvu s vami na základe 
článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Na tento účel 
prenesieme nielen identifikačné číslo vášho vozidla, ale aj vaše 
používateľské meno (Porsche ID), technickú a/alebo predajnú 
dostupnosť služieb a ponuky produktov pre váš používateľský účet 
Porsche ID alebo vozidlo a relevantné udalosti v rámci vytvárania, 
úprav alebo vymazania vášho používateľského účtu Porsche ID, 
prepojenia vozidiel, výber predajcov alebo aktiváciu alebo 
deaktiváciu služieb. 
 
Ak ste si vybrali autorizovaného predajcu a udelili súhlas, s daným 
autorizovaným predajcom sa budú zdieľať takisto osobné údaje 
uchovávané vo vašom používateľskom účte Porsche ID, najmä 
kontaktné informácie, informácie o službách zákazníkom, zmluve 
a službách a informácie o vašich záujmoch, vozidlách 
a používaných službách, a synchronizujú sa s akýmikoľvek 
osobnými údajmi, ktoré sa vás týkajú, ktoré môže autorizovaný 
predajca uchovávať. Ak už nechcete, aby v budúcnosti dochádzalo 
k zdieľaniu osobných údajov, môžete si zodpovedajúcim 
spôsobom upraviť používateľské nastavenia používateľského účtu 
Porsche ID. Vyššie uvedené osobné údaje sa od toho okamihu 
nebudú ďalej zdieľať s autorizovaným predajcom. Právnym 
základom pre spracúvanie vašich osobných údajov v tomto 
kontexte je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia 
GDPR. 

 

4.3 Vymazanie používateľského účtu Porsche ID 

 
Ak si vymažete používateľský účet Porsche ID, osobné údaje 
uchovávané vo vašom používateľskom účte Porsche ID sa takisto 
vymažú v čase skončenia zmluvného vzťahu, nie však pred 
koncom obdobia platnosti vašich existujúcich licencií na služby. 
V rozsahu, v akom je potrebné osobné údaje uchovávať 
z právnych dôvodov, sa tieto údaje zablokujú (toto sa nazýva 
„obmedzenie spracúvania“). Osobné údaje potom nie sú 
k dispozícii na ďalšie použitie, najmä nie na použitie služieb. 
Následkom toho služby viac nemôžu fungovať v plnom rozsahu 
alebo vôbec. V plnom rozsahu viac nebudete môcť využívať ani 
infraštruktúru digitálnych služieb Porsche. Ak ďalší 
prevádzkovatelia v rámci skupiny spoločností Porsche a jej 
obchodných organizácií spracúvajú osobné údaje na vlastnú 
zodpovednosť, na spracúvanie týchto osobných údajov to nebude 
mať vplyv. Pokiaľ sa osobné údaje zdieľali s vami vybraným 
predajcom na základe vášho súhlasu podľa článku 6 ods. 1 
písm. a) nariadenia GDPR, upovedomíme predajcu o vymazaní 
vášho používateľského účtu Porsche ID. 
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5. Centrálne služby 

 

5.1 Objednávanie a aktivácia služieb, nakladanie 

s platobnými informáciami 

 
Môžete si objednať jednotlivé alebo viaceré služby My Porsche 
a služby Porsche Connect a aktivovať licencie na služby. Pri 
výbere príslušnej služby alebo balíka služieb môžete zobraziť tiež 
príslušné informácie zahrnuté v podrobnostiach ponuky týkajúcich 
sa spracúvania osobných údajov v rámci danej služby. Na účely 
uskutočnenia a splnenia objednávky a zmluvného vzťahu, ktorý 
s ňou súvisí, spracúvame nielen príslušné informácie 
o objednávke, ale tiež vaše osobné údaje získané počas procesu 
registrácie a tvorby používateľského účtu Porsche ID. Pred 
ukončením procesu objednávania si môžete zmeniť fakturačnú 
adresu. V takomto prípade použijeme na účely fakturácie 
a vyrovnania účtu tie informácie o adrese, ktoré poskytnete. 
 
Uzavreli sme zmluvu s poskytovateľom platobných služieb, ktorý 
bude mať na starosti platby za platené služby v rámci My Porsche, 
Porsche Connect a Porsche Drive. Na tento účel spracúvame 
informácie o vašej kreditnej karte, ako aj príslušné platobné 
informácie a vašu adresu IP. Napríklad počas procesu 
objednávania platených služieb prenášame informácie 
o fakturovanej sume, vašu adresu IP a jedinečný kľúč transakcie, 
ktorý možno použiť na alokáciu vašej platby na účely realizácie 
platby. Správa informácií o vašej kreditnej karte a realizácia platby 
sa uskutočňuje prostredníctvom systémov poskytovateľa 
platobných služieb v mene PSM GmbH. Zadávanie informácií 
o vašej kreditnej karte sa uskutočňuje priamo prostredníctvom 
vstupného poľa poskytovateľa platobných služieb, ktoré tieto 
informácie nezávisle šifruje vo vašom zariadení. Zašifrované 
informácie potom prenesieme poskytovateľovi platobných služieb, 
kde sa budú uchovávať a použijú sa na vašu platbu. Právnym 
základom pre takéto spracúvanie je plnenie zmluvy podľa článku 6 
ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. 
 
Výhradne na účely správy pohľadávok (vrátane kontrol súladu 
v rozsahu vyžadovanom právnymi predpismi) a uskutočňovania 
kontrol solventnosti použitý poskytovateľ platobných služieb 
spracúva v našom mene vaše zákaznícke a kontaktné informácie 
(meno, adresu, e-mailovú adresu, zákaznícke číslo Porsche 
Connect a v príslušných prípadoch aj názov spoločnosti 
a prepojených spoločností) a identifikačné číslo vozidla uvedené 
v doklade o vlastníctve. Právnym základom pre spracúvanie 
uvedených osobných údajov na účely uvedené vyššie je podľa 
článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR súlad s právnou 
povinnosťou, ktorej podliehame, alebo podľa článku 6 ods. 1 
písm. f) nariadenia GDPR náš oprávnený záujem dodržiavať právne 
požiadavky. 
 
Po dokončení objednávky si môžete aktivovať služby. Tým sa vaše 
povolenie na používanie uloží v systéme a zoznam dostupných 
služieb sa tak náležite aktualizuje. 
 
S cieľom umožniť používanie určitých služieb (ako sú ponuky 
nabíjacích staníc) sa vo viacerých krajinách, kde sa dané služby 
ponúkajú, pri kúpe produktu poštou odosiela personalizovaná 
karta vybavená čipmi RFID (karta Porsche ID, nabíjacia karta 
Porsche). Na tejto karte sa uchováva identifikačné číslo, ktoré 
možno použiť na priradenie karty k vášmu používateľskému účtu 
Porsche ID. Na samotnej karte sa digitálne neuchovávajú žiadne 
osobné údaje okrem identifikačného čísla, najmä nie vaše meno 
ani adresa. Ak kartu stratíte, môžete ju zablokovať vo svojom 
používateľskom účte Porsche ID. 
 
Po doručení možno kartu Porsche ID priamo používať v styku 
s podporovanou infraštruktúrou (ako sú verejné nabíjacie stanice). 
 
Ak nie je uvedené inak, spracovateľské operácie opísané v tomto 
oddiele vykonávame s cieľom plniť našu zmluvu s vami na základe 
článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. 

 

 

5.2 Používanie služieb My Porsche a služieb Porsche 

Connect 

 
Objednané služby My Porsche a služby Porsche Connect môžete 
v závislosti od služby používať vo svojom vozidle (v rozsahu, ktorý 
je pre vaše vozidlo k dispozícii) prostredníctvom mobilného 
rádiového spojenia alebo prostredníctvom ďalších zariadení na 
portáli My Porsche alebo vo svojej aplikácii Porsche Connect App 
a v príslušných prípadoch aj z viacerých alebo všetkých 
prístupových bodov. Vaše vozidlo alebo príslušné zariadenie sa na 
tento účel pripojí k infraštruktúre digitálnych služieb Porsche. 
 
Keď vo svojom vozidle alebo v iných zariadeniach používate služby 
objednané prostredníctvom portálu My Porsche alebo obchodu 
Porsche Connect, spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, 
aby sme vám mohli umožniť používanie služieb, na účely podpory 
a na ďalšie, osobitne určené účely. Ak sa neuvádza inak, vaše 
osobné údaje spracúvame len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na 
umožnenie používania príslušnej služby My Porsche alebo služby 
Porsche Connect. 
 
Keď používate jednotlivé služby My Porsche alebo služby Porsche 
Connect, v závislosti od fungovania konkrétnej služby sa môžu 
spracúvať napríklad nasledujúce kategórie osobných údajov: 
 

a) identifikačné informácie, ako je identifikačné číslo 
vozidla, vaše Porsche ID a čísla ID zariadenia 
a systému vašich zariadení a mobilných rádiových 
modulov, ktoré sú potrebné, aby sme mohli osobne 
identifikovať vás, vaše zariadenie alebo vaše vozidlo na 
účely nadviazania spojenia, používania služieb alebo 
prístupu k obsahu; 

b) autorizačné informácie vrátane informácie o tom, či 
dané vozidlo alebo príslušné zariadenie bolo aktivované 
pre príslušnú službu Porsche Connect, ktoré možno 
prepojiť s vašimi osobnými údajmi, ktoré ste zadali 
počas procesu registrácie a vytvárania si 
používateľského účtu Porsche ID; 

c) prihlasovacie informácie potrebné ak chcete využívať 
služby od ďalších poskytovateľov, ktorí vyžadujú 
prihlásenie vo vašom vozidle alebo v iných 
zariadeniach; 

d) informácie týkajúce sa komunikácie potrebné na 
nadviazanie spojenia medzi vaším vozidlom a/ alebo 
inými zariadeniami a našimi servermi alebo servermi 
poskytovateľov obsahu služieb Porsche Connect, ktorí 
sú tretími stranami; 

e) informácie o polohe a pohybe, ako sú údaje z GPS 
alebo údaje o rýchlosti, ktoré sú potrebné na 
používanie obsahu založeného na polohe; 

f) informácie o jazyku, ktoré umožňujú hlasové ovládanie 
a hlasové vstupy v určitých službách Porsche Connect. 
Hlasové údaje sa k nám z vozidla alebo zariadenia 
prenášajú v podobe nahrávok na účely prevodu na text. 
Text, ktorý následne vygeneruje poskytovateľ služieb, 
sa prenesie späť do vozidla a nahrávka sa na našej 
strane vymaže; 

g) kontaktné informácie, ktoré sa používajú v rámci 
komunikačných služieb, napríklad na odosielanie e-
mailov alebo textových správ; 

h) fakturačné údaje, ako sú záznamy o jednotlivých 
spojeniach v súvislosti s procesmi nabíjania. Tieto 
informácie môžeme spojiť s vašou adresou 
a platobnými informáciami na jednotlivé účely 
fakturácie; 

i) ďalší obsah, ktorý je s nami alebo s poskytovateľmi 
služieb potrebné zdieľať, aby sme vám mohli 
poskytovať službu. 

 
Podrobné informácie o tom, ktoré osobné údaje sa spracúvajú 
v rámci ktorej služby, nájdete v príslušných opisoch služieb na 
lokalite https://connect-store.porsche.com/sk/en. 
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Ak sa v tomto dokumente, v jedných z osobitných zásad ochrany 
osobných údajov alebo v príslušných prípadoch v ďalších 
osobitných oznámeniach o ochrane osobných údajov týkajúcich sa 
príslušnej služby neuvádza inak, vaše osobné údaje v každom 
prípade spracúvame na základe článku 6 ods. 1 písm. b) 
nariadenia GDPR, aby sme vám v tomto kontexte mohli poskytovať 
služby a plniť zmluvu, ktorá sa s nimi spája. 

 

5.3 Používanie služieb poskytovateľa, ktorý je treťou 

stranou 

 
Ak využívate služby poskytované poskytovateľom, ktorý je treťou 
stranou, s ktorým máte vlastný zmluvný vzťah, obsah týchto 
služieb sa môže zobrazovať vo vašom vozidle alebo vo vašom 
zariadení a medzi vaším vozidlom alebo zariadením a príslušným 
poskytovateľom služieb sa môžu zdieľať informácie. 
Na spracúvanie údajov týmto poskytovateľom, ktorý je treťou 
stranou, ani na miesto spracúvania údajov nemáme žiadny vplyv. 
Informácie o povahe, rozsahu a účeloch spracúvania osobných 
údajov s ohľadom na príslušnú službu preto nájdete v osobitných 
oznámeniach o ochrane osobných údajov príslušného 
poskytovateľa, ktorý je treťou stranou. 
 
Potrebné osobné údaje príslušnému poskytovateľovi, ktorý je 
treťou stranou, prenášame na základe článku 6 ods. 1 písm. b) 
nariadenia GDPR s cieľom plniť zmluvu existujúcu medzi vami 
a nami. 

 

6. Ochrana oprávnených záujmov 

 
V rozsahu, v akom spracúvame vaše osobné údaje s cieľom 
ochraňovať svoje oprávnené záujmy, konáme tak nad rámec 
operácií spracúvania údajov a účelov opísaných v týchto 
všeobecných zásadách ochrany osobných údajov, v osobitných 
zásadách ochrany osobných údajov alebo, v príslušných 
prípadoch, v ďalších osobitných oznámeniach o ochrane osobných 
údajov týkajúcich sa príslušnej služby, a to najmä so zreteľom na 
nasledujúce záujmy: 
 

1. ďalší vývoj ponuky produktov, služieb a podpory 
zákazníkov, ako aj ďalšie opatrenia na správu 
obchodných transakcií a procesov; 

2. zlepšovanie kvality produktov, odstraňovanie chýb 
a porúch, a to aj prostredníctvom analýzy údajov 
o vozidle a spätnej väzby zákazníkov; 

3. spracúvanie údajov na centrálnej platforme 
potenciálnych zákazníkov a starostlivosti o zákazníkov, 
ako aj v „upstreamových“ a „downstreamových“ 
systémoch na účely získania vernosti zákazníkov 
a predaja smerujúcich od zákazníka a k nemu s cieľom 
poskytovať zákazníkom a potenciálnym zákazníkom 
individuálnu starostlivosť; 

4. riešenie prípadov spojených so zárukou a servisom, 
spracúvanie otázok a iných žiadostí odoslaných 
potenciálnymi zákazníkmi a zákazníkmi mimo zmlúv; 

5. analýza dopytu a segmentácie zákazníkov, napr. 
výpočet a hodnotenie náklonnosti, preferencií 
a potenciálu zákazníkov; 

6. riadenie rizík a koordinácia kampaní na stiahnutie 
výrobkov z trhu; 

7. kontroly solventnosti prostredníctvom zdieľania údajov 
s úverovými inštitúciami (napr. s agentúrou SCHUFA); 

8. zabezpečovanie dodržiavania právnych predpisov, 
predchádzanie porušovaniu právnych predpisov (najmä 
trestným činom) a ochrana pred ním, uplatňovanie si 
a ochrana proti právnym nárokom; 

9. zabezpečovanie dostupnosti, fungovania a bezpečnosti 
technických systémov a správy technických údajov. 

 
Príslušné spracúvanie údajov v tohto ohľade sa uskutočňuje na 
základe článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. 
 
 

  

7. Súhlas 

 
Ak nám udelíte súhlas na určité operácie spracúvania údajov, 
tento súhlas sa vždy spája s konkrétnym účelom, pričom účely 
v každom prípade vychádzajú z obsahu konkrétneho vyhlásenia 
o súhlase. V tomto prípade sa spracúvanie údajov uskutočňuje na 
základe článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Ak nám súhlas 
neudelíte, nebudeme môcť splniť vašu požiadavku, na ktorú sa 
súhlas vzťahuje. Súhlas môžete po jeho udelení kedykoľvek 
odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania, 
ktoré sa na základe súhlasu uskutočnilo pred jeho odvolaním. 
 
Spoločnosti uvedené vo vyhlásení o súhlase môžu na základe 
každého súhlasu, ktorý ste udelili, používať údaje na špecifické 
účely, napr. na poskytovanie individuálnej starostlivosti 
o zákazníkov a potenciálnych zákazníkov, a môžu vás kontaktovať 
komunikačnými kanálmi, ktoré ste si vybrali. 
 
Ak vaše údaje v tomto rozsahu použijeme na poskytovanie 
individuálnej starostlivosti o zákazníkov a potenciálnych 
zákazníkov, naším cieľom bude poskytnúť vám vzrušujúci zážitok 
v súvislosti so značkou a so starostlivosťou o zákazníkov 
spoločnosti Porsche a dosiahnuť, aby bola naša komunikácia 
a naše interakcie s vami čo najosobnejšie a najrelevantnejšie. To, 
ktoré z vašich údajov sa konkrétne použijú na poskytovanie 
individuálnej starostlivosti o zákazníkov a potenciálnych 
zákazníkov, závisí najmä od toho, ktoré údaje sme získali na 
základe otázok, objednávok a poradenstva (napr. pri kúpe 
produktov spoločnosti Porsche) a ktoré údaje (napr. vaše osobné 
záujmy) ste nám poskytli na príslušných kontaktných miestach 
(napr. na tejto webovej lokalite alebo v centre Porsche Zentrum). 
 
V týchto prípadoch špecifický rozsah a zamýšľaný účel súhlasu, 
ktorý ste nám udelili, vychádza z formulácie vyhlásenia o súhlase 
na kontaktnom mieste. 

 

8. Príjemcovia osobných údajov 

 
Interní príjemcovia: v rámci spoločnosti PSM GmbH sa prístup 
obmedzuje výhradne na tie osoby, ktoré ho potrebujú na uvedené 
špecifické účely. 
 
Externí príjemcovia: vaše osobné údaje neposkytujeme externým 
príjemcom mimo PSM GmbH okrem prípadov, keď je to 
nevyhnutné na poskytovanie a uskutočňovanie príslušnej služby, 
keď existuje iné zákonné oprávnenie alebo keď nám na to udelíte 
súhlas. 
 
Externí príjemcovia môžu byť nasledujúci príjemcovia: 
 
a) Spracovatelia: 
 
Spoločnosť Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG alebo jej pridružené 
subjekty, alebo externí poskytovatelia služieb, s ktorými máme 
zmluvu o poskytovaní služieb, napríklad v oblastiach technickej 
infraštruktúry a servisu/údržby ponuky spoločnosti PSM GmbH 
alebo poskytovania obsahu. Týchto spracovateľov starostlivo 
vyberáme a vykonávame u nich pravidelné kontroly, aby sme 
zabezpečili ochranu vášho súkromia. Poskytovatelia služieb 
nemajú povolenie na používanie osobných údajov inak ako na nami 
stanovené účely a podľa našich pokynov. 
 
b) Verejné subjekty: 
 
Vládne agentúry a štátne inštitúcie, ako sú daňové orgány, 
prokuratúry alebo súdy, ktorým prenášame (alebo sme povinní 
prenášať) osobné údaje z povinných právnych dôvodov alebo na 
ochranu oprávnených záujmov. V týchto prípadoch sa prenos 
uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. c) a/alebo f) 
nariadenia GDPR. 
 
c) Súkromné subjekty: 
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Predajcovia Porsche a spoločnosti poskytujúce služby, 
spolupracujúci partneri, poskytovatelia služieb alebo osoby, 
ktorým alebo na ktoré sa prenášajú osobné údaje na základe 
súhlasu, na plnenie zmluvy s vami alebo na ochranu oprávnených 
záujmov, ako sú centrá Porsche a servisné centrá Porsche, 
finančné inštitúcie, poskytovatelia ďalších služieb alebo 
poskytovatelia prepravných služieb. V týchto prípadoch sa prenos 
uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. a), b) a/alebo f) 
nariadenia GDPR. 

 

9. Spracúvanie osobných údajov v tretích krajinách 

 
Ak sa osobné údaje prenášajú do subjektov, ktorých sídlo alebo 
miesto spracúvania údajov sa nenachádza v členskom štáte 
Európskej únie alebo v inom signatárskom štáte Dohody 
o Európskom hospodárskom priestore, pred postúpením údajov 
sa uistíme, že okrem výnimočných prípadov, ktoré povoľujú 
právne predpisy, v krajine príjemcu buď existuje primeraná úroveň 
ochrany údajov (napr. prostredníctvom rozhodnutia Európskej 
komisie o primeranosti, primeraných záruk ako čestné vyhlásenie  
príjemcu podľa štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA 
alebo dohody s príjemcom o „štandardných zmluvných 
doložkách“), alebo že udelíte súhlas s prenosom údajov. 
 
Môžete získať prehľad príjemcov v tretích krajinách a kópiu 
osobitných ustanovení, ktoré sa dohodli s cieľom zabezpečiť 
primeranú úroveň ochrany údajov. Na tento účel použite 
informácie uvedené v oddiele 1 týchto všeobecných zásad 
ochrany osobných údajov. 

 

10. Získavanie údajov tretími stranami 

 
Nespracúvame len osobné údaje, ktoré získame priamo od vás. 
Niektoré osobné údaje získavame tiež z tretích strán, a to 
v rozsahu, v ktorom na to máme právny základ. 
 
Podrobné informácie týkajúce sa získavania údajov tretími 
stranami nájdete v osobitných zásadách ochrany osobných údajov 
a v príslušných prípadoch v ďalších osobitných oznámeniach 
o ochrane osobných údajov týkajúcich sa príslušnej služby. 

 

11. Automatizované rozhodovanie a profilovanie 

 
Na prípravu na obchodné vzťahy, ich nadväzovanie ani realizáciu 
nepoužívame žiadne automatizované rozhodovanie podľa 
článku 22 nariadenia GDPR. Pokiaľ sa profilovanie vykonáva, 
vykonáva sa len na účely uvedené v rámci všeobecných zásad 
ochrany osobných údajov, osobitných zásad ochrany osobných 
údajov a v príslušných prípadoch ďalších osobitných oznámení 
o ochrane osobných údajov týkajúcich sa príslušnej služby a na 
základe uvedených právnych základov. 

 

12. Trvanie uchovávania, vymazanie 

 
Okrem prípadov, keď sú informácie o špecifickom trvaní 
uchovávania alebo o vymazaní osobných údajov uvedené v opise 
konkrétnych služieb, uplatňujú sa nasledujúce zásady: 
 
Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je potrebné na 
splnenie zamýšľaných účelov, alebo (v prípade súhlasu) ak a kým 
súhlas neodvoláte. V prípade námietky voči spracúvaniu vaše 
osobné údaje vymažeme, ak sa ich ďalšie spracúvanie nepovoľuje 
podľa príslušných zákonných ustanovení. Vaše osobné údaje 
vymažeme tiež v prípade, že máme povinnosť to urobiť z iných 
zákonných dôvodov. 
 
S uplatnením týchto všeobecných zásad vaše osobné údaje 
zvyčajne vymažeme bezodkladne 
  

- po tom, ako sa prestane uplatňovať právny základ, za 
predpokladu, že sa neuplatňuje žiadny iný právny základ 
(napr. doby uchovávania prikázané obchodnými 
a daňovými právnymi predpismi). V takom prípade 

vymažeme osobné údaje po tom, čo prestane platiť 
druhý právny základ. 

- ak viac nie sú potrebné na naše účely prípravy na 
zmluvu a jej plnenie ani na sledovanie oprávnených 
záujmov a neuplatňuje sa žiadny iný právny základ 
(napr. doby uchovávania prikázané obchodnými 
a daňovými právnymi predpismi). V takom prípade 
vymažeme osobné údaje po tom, čo prestane platiť 
druhý právny základ. 

- ak sa prestane uplatňovať účel, na ktorý sme osobné 
údaje získali, a neuplatňuje sa žiadny iný právny základ 
(napr. doby uchovávania prikázané obchodnými 
a daňovými právnymi predpismi). V takom prípade 
vymažeme osobné údaje po tom, čo prestane platiť 
druhý právny základ. 

 

13. Práva dotknutých osôb 

 
Ako dotknutá osoba, ktorej sa spracúvanie údajov týka, máte 
k dispozícii niekoľko práv. Konkrétne: 
 

Právo na prístup: máte právo získať informácie v súvislosti 
s osobnými údajmi, ktoré sa vás týkajú, ktoré uchovávame. 
 

Právo na opravu a vymazanie: môžete nás požiadať 
o opravenie nesprávnych údajov a za predpokladu, že sú splnené 
zákonné podmienky, o vymazanie vašich údajov. 
 

Právo na obmedzenie spracúvania: za predpokladu, že sú 
splnené zákonné podmienky, nás môžete požiadať o obmedzenie 
spracúvania vašich údajov. 
 

Právo na prenosnosť údajov: ak ste nám poskytli údaje na 
základe zmluvy alebo súhlasu, za predpokladu, že sú splnené 
zákonné podmienky, môžete požiadať o získanie údajov, ktoré ste 
poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo 
čitateľnom formáte alebo o to, aby sme ich preniesli ďalšiemu 
prevádzkovateľovi. 
 

Právo namietať voči spracúvaniu údajov v prípade 

„oprávneného záujmu“ ako právneho základu: máte právo 

kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej 

konkrétnej situácie proti nášmu spracúvaniu vašich údajov, 

pokiaľ má toto spracúvanie ako právny základ „oprávnený 

záujem“. Ak si uplatníte právo namietať, prestaneme 

spracúvať vaše údaje, pokiaľ v súlade so zákonnými 

špecifikáciami nepreukážeme nevyhnutné oprávnené 

dôvody na ďalšie spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi 

právami. 

 

Právo na odvolanie súhlasu: v rozsahu, v akom ste nám 

udelili súhlas na spracúvanie vašich údajov, ho môžete 

kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Odvolanie 

súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vašich 

údajov pred jeho odvolaním. 
 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: môžete tiež podať 
sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ak sa domnievate, že 
spracúvanie vašich informácií je v rozpore s platnými právnymi 
predpismi. Na tento účel môžete kontaktovať dozorný orgán pre 
ochranu údajov s právomocou vo vašom mieste bydliska alebo 
vašej krajine alebo dozorný orgán pre ochranu údajov, do ktorého 
právomoci spadáme my. 
 

Kontaktujte nás: môžete nás tiež bezplatne kontaktovať, ak 
máte otázky súvisiace so spracúvaním svojich osobných údajov, 
s právami, ktoré máte ako dotknutá osoba, alebo s akýmkoľvek 
súhlasom, ktorý ste mohli udeliť. Ak si chcete uplatniť akékoľvek 
z vyššie opísaných práv, kontaktujte nás e-mailom na adrese 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com alebo poštou 
na adrese uvedenej v oddiele 1 vyššie. Ak nás budete kontaktovať, 
uistite sa, že vás dokážeme jasne identifikovať. 
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14. Bezpečnosť údajov 

 
V súlade s platnými zákonnými požiadavkami používame všetky 
potrebné technické a organizačné opatrenia podľa najnovšieho 
stavu vývoja, aby sme zaistili úroveň bezpečnosti primeranú riziku. 

15. Ponuky tretích strán 

 
Služby iných poskytovateľov, na ktoré odkazujú naše služby, boli 
a sú navrhované a poskytované tretími stranami. Nemáme žiadny 
vplyv na dizajn, obsah ani fungovanie týchto služieb. Výslovne sa 
dištancujeme od všetkého obsahu všetkých služieb, na ktoré sa 
odkazuje. Upozorňujeme, že tieto služby, ako sú webové lokality 
tretích strán, môžu vo vašom zariadení inštalovať súbory cookie 

alebo získavať osobné údaje. Nemáme na to žiadny vplyv. Ak 
potrebujete informácie v tejto súvislosti, obráťte sa priamo na 
poskytovateľov týchto služieb, na ktoré sa odkazuje. 

 

16. Verzia: 

 
Uplatňuje sa najaktuálnejšia verzia týchto zásad ochrany osobných 
údajov. 
 
Posledná aktualizácia: 1. novembra 2019 
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Osobitné zásady ochrany osobných údajov 

 

Portál My Porsche a obchod Porsche Connect/webové lokality My Porsche a obchod Porsche Connect 
 

 
Na portáli My Porsche alebo v obchode Porsche Connect na 
našich webových lokalitách My Porsche a v obchode Porsche 
Connect (ďalej tiež len „lokalita“) si môžete objednať služby My 
Porsche, služby Porsche Connect, služby Porsche Drive a funkcie 
na požiadanie (Function on Demand – FoD) a aktivovať si príslušné 
licencie. Vyžaduje si to, aby ste sa zaregistrovali na portáli My 
Porsche a mali používateľský účet Porsche ID. V závislosti od 
jednotlivých služieb môžete vyššie uvedené služby využívať 
a spravovať prostredníctvom našej webovej lokality, rôznych 
aplikácií spoločnosti Porsche a vo svojom aute prostredníctvom 
bezdrôtového sieťového pripojenia v prípade, že je táto možnosť 
pre vaše vozidlo dostupná. 
 

1. Osobitné poznámky týkajúce sa používania našej 

webovej lokality 

 

1.1 Poskytovanie našej webovej lokality 

 
Niektoré časti našej webovej lokality je možné používať bez 
registrácie. Vaše osobné údaje sa môžu spracúvať aj v prípade, 
že webovú lokalitu používate bez registrácie. 
 

1.1.1 Automatizované získavanie údajov 

 
Keď využijete prístup na našu webovú lokalitu prostredníctvom 
svojho zariadenia, budeme spracúvať nasledujúce údaje: 
 

- dátum a čas prístupu, 
- trvanie návštevy, 
- typ zariadenia, 
- použitý operačný systém, 
- použité funkcie, 
- množstvo odoslaných údajov, 
- typ udalosti, 
- adresa IP, 
- adresa URL odkazujúceho servera, 
- názov domény. 

 
Tieto údaje spracúvame na základe článku 6 ods. 1 písm. f) 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „nariadenie 
GDPR“) na účely poskytovania webovej lokality, ochrany jej 
technickej prevádzky a identifikácie a nápravy chýb. Naším cieľom 
pri tom je umožniť používanie našej webovej lokality a trvalo 
zabezpečiť jej technickú funkčnosť. Keď využijete prístup na našu 
webovú lokalitu, tieto údaje sa spracúvajú automaticky. Ak tieto 
údaje neposkytnete, našu webovú lokalitu nebudete môcť 
používať. Tieto informácie nepoužívame na to, aby sme vás 
identifikovali. 
 

1.1.2 Spracúvanie údajov na zlepšenie našich 

produktov a služieb online 
 
Automaticky získavané údaje, na ktoré sa odkazuje v oddiele 
1.1.1, sa spracúvajú tiež s cieľom zlepšiť výkon našich služieb, 
zabezpečiť ich dostupnosť a optimalizovať používateľskú 
skúsenosť, ako aj vyhodnocovať vaše používanie webovej lokality, 
kompilovať pre nás správy o aktivite webovej lokality a poskytovať 
ďalšie služby súvisiace s používaním webovej lokality. 

Vaše údaje spracúvame v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) 
nariadenia GDPR na základe nášho oprávneného záujmu 
týkajúceho sa výkonu a dostupnosti našich produktov a služieb 
a analýzy používateľského správania návštevníkov našej webovej 

lokality. Tieto informácie nepoužívame na to, aby sme vás 
identifikovali. 

Súčasťou spracúvania, ktoré sa tu opisuje, je tiež ukladanie 
súborov cookie. Podrobnosti týkajúce sa tejto témy nájdete 
v odseku 1.1.3. 
 

1.1.3 Súbory cookie 
 
Keď navštívite našu webovú lokalitu, vo vašom zariadení sa môžu 
ukladať zvyčajne malé súbory, takzvané „súbory cookie“ alebo 
„technológie podobné súborom cookie“, aby sme vám mohli 
ponúkať širokú škálu funkcií, spríjemniť vám používanie našej 
webovej lokality a optimalizovať naše produkty a služby. Ak 
nechcete, aby sa používali súbory cookie a/alebo technológie 
podobné súborom cookie, môžete zabrániť ich ukladaniu vo 
svojom zariadení a/alebo internetovom prehliadači alebo využiť iné 
spôsoby, ako namietať. Upozorňujeme, že to môže spôsobiť 
obmedzenie prevádzkyschopnosti a funkčnosti našich produktov 
a služieb. Podrobné informácie o povahe, rozsahu, účeloch 
a právnom základe ako aj o možnostiach namietať voči 
spracovaniu údajov s použitím súborov cookie a technológií 
podobných súborom cookie nájdete v zásadách používania 
súborov cookie spoločnosti Porsche Smart Mobility pre webové 
lokality, ktoré sú dostupné na adrese https://connect-
store.porsche.com/sk/en/t/privacy. 
 

1.2 Prístupové povolenia zariadenia 
 
Ak chcete využívať určité funkcie, môže sa od vás vyžadovať, aby 
ste poskytli prístup k svojej polohe. 
 
Poskytnutie prístupu je dobrovoľné. Ak však chcete používať 
dotknuté funkcie, poskytnutie prístupu je nevyhnutné, pretože 
funkcie inak nemožno používať. 

Povolenia zostanú aktívne, až kým sa neobnovia deaktiváciou 
príslušného nastavenia vo vašom zariadení a/alebo internetovom 
prehliadači. 
 

1.3 Osobitné služby a funkcie 
 
Pri používaní našej webovej lokality môžete dobrovoľne poskytnúť 
osobné údaje alebo sa zaregistrovať na služby alebo funkcie. Keď 
sa zaregistrujete na služby a funkcie opísané nižšie a budete ich 
používať, budeme spracúvať vaše osobné informácie tak, ako sa 
uvádza nižšie. 
 
Ak chcete používať služby a funkcie našej webovej lokality 
uvedené v odseku 1.3.2, je potrebné sa vopred zaregistrovať 
a vytvoriť si používateľský účet Porsche ID. Na používanie služieb 
a funkcií našej webovej lokality uvedených v odseku 1.3.3 nie je 
potrebná predchádzajúca registrácia. 
 

1.3.1 Registračný proces a vytvorenie si používateľského 

účtu Porsche ID 
 
Informácie o registračnom procese a vytvorení si používateľského 
účtu Porsche ID nájdete v odseku 4.1 všeobecných zásad ochrany 
osobných údajov My Porsche a služieb Porsche 
Connect/infraštruktúry digitálnych služieb Porsche. 
 

1.3.2 Používanie jednotlivých funkcií 

s registráciou/prihlásením 
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Nižšie sa uvádzajú funkcie, ktoré sú súčasťou našich produktov 
a služieb na našej webovej lokalite, ako aj osobné údaje 
spracúvané v každom prípade spolu so základnými účelmi 
a právnym základom. 
 

1.3.2.1 Objednávanie a aktivácia služieb, nakladanie 

s platobnými informáciami 
Informácie o objednávaní služieb prostredníctvom našej webovej 
lokality a s tým súvisiacim nakladaním s platobnými informáciami 
sú k dispozícii v oddiele 5.1 všeobecných zásad ochrany 
osobných údajov My Porsche a služieb Porsche 
Connect/infraštruktúry digitálnych služieb Porsche. 
 
V prípadoch, keď je to potrebné, poskytujeme dodatočné 
informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s našimi 
službami, ktoré je možné si objednať, v ďalších osobitných 
oznámeniach o ochrane osobných údajov týkajúcich sa príslušnej 
služby. 
 

1.3.2.2 Používanie služieb My Porsche a služieb Porsche 

Connect 

 
Informácie o používaní služieb My Porsche a služieb Porsche 
Connect prostredníctvom našej webovej lokalite sú k dispozícii 
v oddiele 5.2 všeobecných zásad ochrany osobných údajov My 
Porsche a služieb Porsche Connect/infraštruktúry digitálnych 
služieb Porsche. 
 

1.3.2.3 Poskytovanie služby a záručné informácie 
 
Na používanie tejto funkcie je potrebná predchádzajúca 
registrácia a vytvorenie si používateľského účtu Porsche ID. 
 
S cieľom poskytovať vám informácie o vašom vozidle, aktuálnych 
zárukách a sťahovaní výrobkov z trhu v časti My Porsche našej 
webovej lokality spracúvame hlavné údaje o vybavení a vozidle, 
ako je identifikačné číslo vozidla, aktuálne záruky, rok modelu 
a obrázok modelu, ktoré sú uvedené v osvedčení o evidencii 
vozidla. 
 
Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je 
v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR plnenie 
zmluvy existujúcej medzi vami a nami. 
 

1.3.2.4 Žiadosť o termín servisu 
 
Na používanie tejto funkcie je potrebná predchádzajúca 
registrácia a vytvorenie si používateľského účtu Porsche ID. 
 
Ak chcete požiadať o termín servisu u predajcov Porsche 
a servisných spoločnostiach prostredníctvom časti My Porsche 
našej webovej lokality, na vašu žiadosť môžeme príslušným vami 
vybraným spoločnostiam poskytnúť vaše zákaznícke údaje a údaje 
o vozidle. Ak nám ako súčasť žiadosti o servis poskytnete súhlas, 
predajcovi alebo servisnej spoločnosti, ktorú ste si v rámci 
príslušnej žiadosti vybrali, prenesieme vaše meno, adresu, 
telefónne číslo, e-mailovú adresu, Porsche ID, identifikačné číslo 
vozidla uvedené v osvedčení o evidencii vozidla, váš model 
vozidla, vami vybrané termíny servisu, vami vybranú servisnú 
službu a vašu dodatočnú správu v súvislosti s vašou žiadosťou, 
ako aj spôsob kontaktu, o ktorý ste požiadali. 
 
Prenos vašich osobných údajov sa v súvislosti s príslušnou 
žiadosťou o servis uskutoční raz, pričom právnym základom na 
prenos je článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR, t. j. váš 
súhlas. Vašu žiadosť o servis uchovávame na účely plnenia zmluvy 
existujúcej medzi vami a nami v súlade s článkom 6 ods. 1 
písm. b) nariadenia GDPR. 
 

1.3.3 Používanie jednotlivých funkcií bez 

registrácie/prihlásenia 
 
Nižšie sa uvádzajú funkcie na našej webovej lokalite, ako aj 
osobné údaje spracúvané v každom prípade spolu so základnými 
účelmi a právnym základom. 
 

1.3.3.1 Kontakt prostredníctvom chatu naživo 
 
Na používanie tejto funkcie nie je potrebná predchádzajúca 
registrácia a vytvorenie si používateľského účtu Porsche ID. 
 
V niektorých častiach našej webovej lokality poskytujeme chat 
naživo ako spôsob, akým nás môžete kontaktovať a získať rady. 
S použitím chatu naživo môžete prostredníctvom textových správ 
komunikovať s jedným z našich konzultantov. Keď otvoríte 
a použíjete chat naživo, váš prehliadač na začiatku z technických 
príčin automaticky prenesie nasledujúce údaje, ktoré uchovávame 
osobitne od ostatných údajov, ktoré nám môžete poskytnúť za 
iných okolností: 
 

- dátum a čas prístupu, 
- trvanie návštevy našej webovej lokality, 
- typ internetového prehliadača vrátane verzie, 
- použitý operačný systém, 
- množstvo odoslaných údajov, 
- typ udalosti, 
- adresa IP. 

 
Právnym základom pre spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 
písm. f) nariadenia GDPR, pričom naším oprávneným záujmom je 
ochraňovať a udržiavať prevádzku a bezpečnosť našich produktov 
a služieb a naprávať chyby. V tomto kontexte údaje spracúvame 
(bez identifikácie konkrétnej osoby) takisto na analytické účely. 
 
Ak nám prostredníctvom chatu naživo následne poskytnete ďalšie 
osobné údaje, konáte tak na báze dobrovoľnosti. V prípade, že na 
vyriešenie vášho problému sú potrebné osobné údaje, budeme 
vás o tom informovať a požiadame vás o ne. Texty, ktoré počas 
chatov naživo zadáte do vstupnej obrazovky, sa v našom mene 
uchovávajú na serveri externého poskytovateľa služieb. Právnym 
základom pre spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) 
nariadenia GDPR. 
 

2. Práva, ktoré máte ako dotknutá osoba 
 
Ako osoba, ktorej sa spracúvanie údajov týka, máte k dispozícii 
niekoľko práv. Predovšetkým môžete kedykoľvek namietať voči 
používaniu súborov cookie alebo technológií podobných súborom 
cookie. Podrobnosti, ktoré sa týkajú tejto oblasti, nájdete 
v zásadách používania súborov cookie spoločnosti Porsche Smart 
Mobility pre webové lokality, ktoré sú k dispozícii na adrese 
https://connect-store.porsche.com/sk/en/t/privacy. 
 
S ohľadom na ďalšie práva, ktoré máte k dispozícii, odkazujeme 
takisto na príslušné podrobnosti obsiahnuté v oddiele 13 našich 
všeobecných zásad ochrany osobných údajov My Porsche 
a služieb Porsche Connect/infraštruktúry digitálnych služieb 
Porsche, ktoré sú dostupné na adrese https://connect-
store.porsche.com/sk/en/t/privacy 
 

3. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov a verzia 
 
Vyhradzujeme si právo na zmeny týchto osobitných zásad ochrany 
osobných údajov. Aktuálna verzia zásad ochrany osobných údajov 
je vždy dostupná na adrese https://connect-
store.porsche.com/sk/en/t/privacy. 
 
Verzia: 1. 11. 2019 
 

  

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


 

Strana 9 z 22 
Posledná aktualizácia: november 2019 – Osobitné zásady ochrany osobných údajov – Zásady používania súborov cookie na webových 

lokalitách – Slovensko – SK – Verzia 1.1 

Zásady používania súborov cookie na webových lokalitách 

 

 

Rozsah 

 
Tieto zásady používania súborov cookie na webových lokalitách sa 
uplatňujú popri Všeobecných zásadách ochrany osobných údajov 
My Porsche a služieb Porsche Connect/infraštruktúry digitálnych 
služieb Porsche a Osobitných zásad ochrany osobných údajov 
a v príslušných prípadoch ďalších osobitných oznámení o ochrane 
osobných údajov týkajúcich sa príslušných služieb v podobe 
webových lokalít (tieto služby sa budú ďalej označovať ako 
„webová lokalita“) a opisujú typ, rozsah, účel a právny základ 
spracúvania údajov s použitím súborov cookie a technológií 
podobných súborom cookie (ďalej spoločne len „súbory cookie“), 
ako aj možnosti voči nemu namietať. Pokiaľ ide o všetky ostatné 
informácie, uplatňujú sa Všeobecné zásady ochrany osobných 
údajov My Porsche a služieb Porsche Connect/infraštruktúry 
digitálnych služieb Porsche a osobitné zásady ochrany osobných 
údajov a v príslušných prípadoch ďalšie osobitné oznámenia 
o ochrane osobných údajov týkajúcich sa príslušných služieb 
v podobe webových lokalít. Dátum: 1. 11. 2019. 

 

Čo sú to súbory cookie? 
 
Súbory cookie používame na to, aby sme vám mohli ponúkať 
širokú škálu funkcií, rozpoznať vaše preferencie, spríjemniť vám 
používanie našej webovej lokality a optimalizovať naše produkty 
a služby. Zvyčajne ide o malé textové súbory, ktoré sa s pomocou 
vášho webového prehliadača ukladajú do vášho počítača. 

 

Kategórie súborov cookie 
 
Súbory cookie používame na rôzne účely a s rôznymi funkciami. 
Rozlišujeme ich podľa toho, či je ich použitie potrebné 
z technického hľadiska (technická nevyhnutnosť), ako dlho sa 
uchovávajú a používajú (čas uchovávania) a či ich umiestnila naša 
webová lokalita alebo tretie strany a ktorý poskytovateľ umiestnil 
daný súbor cookie alebo technológiu podobnú súborom cookie 
(ďalej spoločne len „poskytovateľ súborov cookie“). 
 
Technická nevyhnutnosť 
 
Technicky nevyhnutné súbory cookie: určité súbory cookie 
používame, pretože sú nevyhnutné na zabezpečenie správneho 
fungovania našej webovej lokality a jej funkcií. Tieto súbory cookie 
sa nastavia automaticky, keď navštívite webovú lokalitu alebo 
vykonáte špecifickú funkciu, ak nastavenia vášho prehliadača 
nebránia používaniu súborov cookie. 
 
Súbory cookie, ktoré nie sú technicky nevyhnutné: naproti tomu 
súbory cookie, ktoré nie sú technicky nevyhnutné, sa používajú 
napríklad na zvýšenie pohodlnosti a výkonu našej webovej lokality 
alebo na uloženie všetkých nastavení, ktoré určíte. Súbory cookie, 
ktoré nie sú technicky nevyhnutné, používame tiež na získavanie 
informácií o frekvencii používania určitých oblastí našej webovej 
lokality, aby sme tak mohli v budúcnosti vykonávať cielené úpravy 
a spĺňať vaše potreby. Súbory cookie, ktoré nie sú technicky 
nevyhnutné, začneme uchovávať len po tom, ako kliknutím na 
príslušné políčko potvrdíte, že súhlasíte s naším oznámením 
o používaní súborov cookie a pokračujete v používaní našej 
webovej lokality. 
 
Obdobie uchovávania 
 
Relačné súbory cookie: väčšina súborov cookie je potrebná len 
počas trvania vašej aktuálnej návštevy webovej lokality alebo vašej 
relácie a hneď, ako našu webovú lokalitu opustíte alebo uplynie 
platnosť vašej aktuálnej relácie, tieto súbory sa vymažú (tzv. 
„relačné súbory cookie“). Relačné súbory cookie sa používajú 

napríklad na to, aby sa počas vašej relácie udržali určité 
informácie, ako je vaša registrácia na webovej lokalite alebo 
obsah vášho nákupného košíka. 
 
Trvalé súbory cookie: príležitostne sa súbory cookie uchovávajú 
počas dlhšieho obdobia, napríklad aby bolo možné vás rozpoznať 
a využiť prístup k vašim uloženým nastaveniam, keď webovú 
lokalitu neskôr opäť navštívite. Vďaka tomu máte rýchlejší alebo 
pohodlnejší prístup na naše webové lokality a nemusíte opätovne 
vyberať určité nastavenia, ako je preferovaný jazyk. Trvalé súbory 
cookie sa automaticky vymažú po uplynutí preddefinovaného 
časového obdobia od času návštevy webovej lokality alebo 
domény, na ktorej sa súbor cookie použil. 
 
Súbory cookie pre tok: tieto súbory cookie sa používajú na 
komunikáciu medzi rôznymi internými servermi Porsche. Nastavia 
sa na začiatku interakcie používateľa a vymažú sa hneď, ako sa 
skončí. Súbory cookie pre tok dostanú počas interakcie jedinečné 
identifikačné číslo, ktoré však neobsahuje žiadne informácie, na 
základe ktorých možno zákazníka alebo používateľa identifikovať. 
 
Poskytovatelia súborov cookie: 
 
Súbory cookie poskytovateľa: keď navštívite našu webovú lokalitu, 
operátori, ktorých na našej webovej lokalite využívame, zvyčajne 
umiestnia súbory cookie do vášho prehliadača. 
 
Súbory cookie tretích strán: naproti tomu takzvané „súbory cookie 
tretích strán“ umiestňujú a používajú iné strany alebo webové 
stránky, napríklad poskytovatelia webových analytických 
nástrojov. Viac informácií o webových analýzach a o meraní 
sledovanosti nájdete vo zvyšnej časti týchto Zásad používania 
súborov cookie. Tretie strany môžu súbory cookie používať tiež na 
zobrazovanie reklám alebo na integráciu obsahu z lokalít 
sociálnych sietí, napríklad prostredníctvom sociálnych doplnkov. 

 

Používanie súborov cookie na webové analýzy a meranie 

sledovanosti 
 
Na účely webových analýz a merania sledovanosti používame 
nasledujúce služby: 
 
Používame webovú analytickú službu Google Analytics, ktorú 
poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Google Building 
Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko (ďalej len 
„Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie tretích 
strán na identifikáciu frekvencie používania určitých oblastí našej 
webovej lokality a na identifikáciu preferencií. Informácie o vašom 
používaní webovej lokality (vrátane vašej skrátenej adresy IP) 
vygenerované súborom cookie sa prenesú a uložia na server 
spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť 
Google tieto informácie v našom mene použije na to, aby mohla 
vyhodnocovať vaše používanie webovej lokality, kompilovať pre 
nás správy o aktivite webovej lokality a poskytovať ďalšie služby 
súvisiace s používaním webovej lokality a internetu. 
 
Právnym základom na používanie služieb na webové analýzy 
a meranie sledovanosti, ako je služba Google Analytics, je 
článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
(ďalej len „nariadenie GDPR“), pričom náš oprávnený záujem 
vychádza z účelov stanovených vyššie, najmä z účelov analýzy, 
optimalizácie a efektívnej prevádzky našej webovej lokality. 
 

Vymazanie a namietanie voči používaniu súborov cookie 
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Prijať súbory cookie pri používaní našej webovej lokality nie je 
povinné. Ak nechcete, aby sa súbory cookie ukladali vo vašom 
zariadení, môžete zakázať príslušnú možnosť v systémových 
nastaveniach svojho prehliadača. Zo svojho zariadenia môžete tiež 
kedykoľvek vymazať súbory cookie, ktoré sa v ňom uložili 
v minulosti. Ak však súbory cookie neprijmete, môže to mať za 
následok funkčné obmedzenia našej lokality. 
 
Ak si neprajete analýzu webovej lokality, s pomocou doplnku 
prehliadača môžete okrem toho zakázať aj používanie súborov 
cookie služby Google Analytics. Doplnok si môžete stiahnuť na 
tomto odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
 
V tom prípade sa vo vašom zariadení uložia informácie o 
"explicitnom nesúhlase“. ktoré sa použijú na identifikáciu vašej 
deaktivácie služby Google Analytics. Upozorňujeme, že takéto 
informácie o explicitnom nesúhlase deaktivujú službu Google 
Analytics len v zariadení a prehliadači, v ktorom ste doplnok 
nainštalovali. 
 

Ak zo svojho zariadenia vymažete súbory cookie, je možné, že 
budete musieť doplnok nainštalovať znovu. Namiesto použitia 
doplnku prehliadača môžete napríklad v mobilných zariadeniach 
zabrániť získavaniu údajov službou Google Analytics tak, že 
kliknete na nasledujúci odkaz: 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/. Tým nastavíte 
súbor cookie o explicitnom nesúhlase, ktorý zabráni získavaniu 
vašich údajov v budúcnosti. Súbor cookie o explicitnom nesúhlase 
platí len v prehliadači, ktorý ste používali, keď ste ho nastavili, 
a len na našej webovej lokalite a je uložený vo vašom zariadení. Ak 
vo svojom prehliadači vymažete súbory cookie, súbor cookie 
o explicitnom nesúhlase budete musieť nastaviť znova. 
 
Vo svojom zariadení môžete tiež aktivovať funkciu „Nesledovať“. 
Ak je táto funkcia povolená, vaše zariadenie informuje príslušnú 
službu, že nechcete byť predmetom sledovania. 
 
Pri prístupe na našu webovú lokalitu sa môžu ukladať konkrétne 
tieto súbory cookie: 
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Zoznam súborov cookie 

 
Portál My Porsche a obchod Porsche Connect/ webová lokalita My Porsche a obchod Porsche Connect 
 

Názov súboru cookie Technická 
nevyhnutnosť 

Obdobie 
uchovávania 

Poskytovateľ 
súboru cookie 

Účel a záujem Právny 
základ 

CIAM.s Áno 
Súbor cookie pre 
tok 

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

Súbor cookie potrebný na kontrolu, či 
používateľov prehliadač podporuje súbory 
cookie. 

Článok 6 
ods. 1 
písm. f) 
nariadenia 
GDPR 

CIAM.m Áno 
Relačný súbor 
cookie 

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

Súbor cookie potrebný na overenie 
používateľa. 

Článok 6 
ods. 1 
písm. f) 
nariadenia 
GDPR 

CIAM.h Áno 
Relačný súbor 
cookie 

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

Súbor cookie potrebný na uchovanie 
relácie používateľa a prihlásenia na portáli 
My Porsche. 

Článok 6 
ods. 1 
písm. f) 
nariadenia 
GDPR 

CIAM.status Áno 
Relačný súbor 
cookie 

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

Súbor cookie potrebný na monitorovanie 
stavu relácie používateľa na portáli My 
Porsche. 

Článok 6 
ods. 1 
písm. f) 
nariadenia 
GDPR 

pcc.cookieAcceptance Áno 

Trvalý súbor 
cookie (obdobie 
uchovávania:  
1 rok) 

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

Súbor cookie, ktorý v prehliadači ukladá 
rozhodnutie používateľa o tom, či sa v jeho 
prehliadači smú umiestňovať súbory 
cookie. 

Článok 6 
ods. 1 
písm. f) 
nariadenia 
GDPR 

nonce.* Áno 
Súbor cookie pre 
tok 

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

Súbor cookie, ktorý na serveri dočasne 
ukladá rozhodnutie používateľa o tom, či 
sa v jeho prehliadači smú umiestňovať 
súbory cookie. 

Článok 6 
ods. 1 
písm. f) 
nariadenia 
GDPR 

PF Áno 
Relačný súbor 
cookie 

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

Súbor cookie potrebný na interné overenie 
používateľa medzi rôznymi servermi 
spoločnosti Porsche. 

Článok 6 
ods. 1 
písm. f) 
nariadenia 
GDPR 

CIAM.pcc Áno 
Relačný súbor 
cookie 

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

Súbor cookie potrebný na uchovanie 
relácie používateľa a prihlásenia na portáli 
My Porsche. 

Článok 6 
ods. 1 
písm. f) 
nariadenia 
GDPR 

f5_cspm Áno 
Relačný súbor 
cookie 

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

Súbor cookie potrebný na presmerovanie 
používateľa cez vyrovnávanie zaťaženia na 
server proxy.  

Článok 6 
ods. 1 
písm. f) 
nariadenia 
GDPR 

_utma Nie 

Trvalý súbor 
cookie (obdobie 
uchovávania: 
2 roky) 

Google 
Súbor cookie, ktorý ukladá počet návštev 
používateľa na účely služby Google 
Analytics. 

Článok 6 
ods. 1 
písm. f) 
nariadenia 
GDPR 

_utmt Nie 
Relačný súbor 
cookie 

Google 

Súbor cookie, ktorý ukladá typ požiadavky 
používateľa na účely služby Google 
Analytics. Rozlišuje medzi udalosťami, 
transakciami a položkami. 

Článok 6 
ods. 1 
písm. f) 
nariadenia 
GDPR 

_utmb Nie 
Relačný súbor 
cookie 

Google 
Súbor cookie, ktorý ukladá trvanie relácie 
používateľa na účely služby Google 
Analytics. 

Článok 6 
ods. 1 
písm. f) 
nariadenia 
GDPR 

_utmz Nie 
Relačný súbor 
cookie 

Google 

Súbor cookie, ktorý ukladá odkazujúcu 
stránku, z ktorej používateľ prichádza na 
portál My Porsche, na účely služby Google 
Analytics. 

Článok 6 
ods. 1 
písm. f) 
nariadenia 
GDPR 

_utmv Nie Relačný súbor Google Súbor cookie, ktorý agreguje uložené Článok 6 
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cookie údaje na účely služby Google Analytics, 
aby ich spoločnosť Porsche AG mohla 
zobraziť v individuálnych anonymizovanych 
správach 

ods. 1 
písm. f) 
nariadenia 
GDPR 

NREUM Nie 

Relačný súbor 
cookie, ktorý sa 
vymaže po 
zatvorení 
prehliadača. 

New Relic Inc. 

Súbor cookie, ktorý sa vytvorí len 
v prehliadačoch, ktoré nepodporujú 
rozhranie Navigation Timing API. Ak 
prehliadač podporuje rozhranie Navigation 
Timing API, na určenie počiatočného času 
navigácie možno použiť natívne rozhranie. 

Článok 6 
ods. 1 
písm. f) 
nariadenia 
GDPR 

NRAGENT Nie 

Relačný súbor 
cookie, ktorý sa 
vymaže po 
zatvorení 
prehliadača. 

New Relic Inc. 

Súbor cookie používaný na komunikáciu 
medzi metrikou koncového používateľa 
zhromažďovania údajov New Relic 
a agentmi spustenými v priradenej webovej 
aplikácii. Token identifikuje a koreluje 
sledovania transakcií aplikačnej vrstvy so 
zodpovedajúcimi stopami prehliadača. 

Článok 6 
ods. 1 
písm. f) 
nariadenia 
GDPR 

JSESSIONID Nie 

Relačný súbor 
cookie, ktorý sa 
vymaže po 
zatvorení 
prehliadača. 

New Relic Inc. 

Súbor cookie používaný na ukladanie ID 
relácie, aby spoločnosť New Relic mohla 
monitorovať počet relácií aplikácie. 
Hodnotu súboru cookie generuje server 
Jetty. 

Článok 6 
ods. 1 
písm. f) 
nariadenia 
GDPR 

pcc-pers Áno 
Relačný súbor 
cookie 

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

Súbor cookie používaný na ukladanie ID 
relácie, aby obchod Porsche Connect 
mohol spracovať vašu reláciu. Hodnotu 
súboru cookie generuje vyrovnávanie 
zaťaženia. 

Článok 6 
ods. 1 
písm. f) 
nariadenia 
GDPR 

yCluster Nie 
Relačný súbor 
cookie 

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

Súbor cookie používaný na ukladanie ID 
relácie, aby obchod Porsche Connect 
mohol spracovať vašu reláciu. Hodnotu 
súboru cookie generuje aplikácia. 

Článok 6 
ods. 1 
písm. f) 
nariadenia 
GDPR 
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Porsche Smart Mobility GmbH 

 

General Privacy Policy 

 

My Porsche and Porsche Connect Services / Porsche Digital Service Infrastructure 

 

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

1. Controller and data protection officer; contact 

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

 

 

2. Subject-matter of data protection 

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

 

 

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

processing in the case of the Porsche Digital Service 

Infrastructure 

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

 

4. Porsche ID user account 

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

 

4.1 The registration process and creating your Porsche ID 

user account 

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

 

 

4.1.1 Invitation by an authorised dealer 

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

 

4.1.2 Self-registration 

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

(a) Required information when registering and creating 

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

(b) Voluntary information when registering and creating 

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

 

4.2 Porsche Digital Service Infrastructure: Data processing 

after registration and creation of your Porsche ID user 

account 

 
If you have registered and created your Porsche ID user account 
we will share fundamental information regarding your Porsche ID 

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

 

4.3 Deleting your Porsche ID user account 

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

 

5. Central Services 

 

5.1 Booking and activation of Services; handling of 

payment information 

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

 

5.2 Use of the My Porsche Services and Porsche Connect 

Services 

 
You can use the My Porsche Services and Porsche Connect 
Services that have been booked, depending on the Service, in 
your vehicle (to the extent available for your vehicle) via mobile 
radio connection or via further devices in My Porsche or your 
Porsche Connect app and, where applicable, also from multiple or 
all access points. To this end, your vehicle or the relevant device 
will connect to the Porsche Digital Service Infrastructure. 
 
When you use the Services booked via My Porsche or the Porsche 
Connect Store in your vehicle or on other devices, we process 
personal data concerning you for the purposes of enabling the use 
of the Services, for support purposes and for further, specifically 
defined purposes. Unless otherwise indicated, we process your 
personal data only within the scope necessary to enable the use 
of the relevant My Porsche Service or Porsche Connect Service. 
 
When you use the individual My Porsche Services or Porsche 
Connect Services the following categories of personal data may 
be processed, for example, depending on how the specific 
Service works: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5.3 Use of services of a third-party provider 

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

 

6. Safeguarding legitimate interests 

 
To the extent that we process your personal data to safeguard 
our legitimate interests, this takes place in addition to the data 
processing operations and purposes described in this General 
Privacy Policy, the Specific Privacy Policies or, where applicable, 
the further specific privacy notices pertaining to the relevant 
Service within the scope of the specific Service particularly 
against the background of the following interests: 
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10. further development of products, services and 
customer service offerings as well as other measures 
to manage business transactions and processes; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

7. Consent 

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

 

8. Recipients of personal data 

 
Internal recipients: Within PSM GmbH access is restricted to those 
persons who require it for the specific purposes mentioned. 
 
External recipients: We do not disclose your personal data to 
external recipients outside PSM GmbH except where necessary in 
order to provide and carry out the relevant Service, where there is 
another legal authorisation or where we have your consent to do 
so. 

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

 

9. Data processing in third countries 

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

 

 

 

 

10. Collection of data by third parties 

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

 

11. Automated decision-making and profiling 

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

 

12. Duration of storage; erasure 

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

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

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

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

 

13. Rights of data subjects 

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

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

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

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

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

 

Objection to data processing in the case of “legitimate 

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

grounds relating to your particular situation, at any time to 

the processing of data by us to the extent that this 

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

exercise your right to object, we will discontinue the 

processing of your data unless we can demonstrate – in 

accordance with the statutory specifications – compelling 

legitimate grounds for continued processing which override 

your rights. 

 

Withdrawal of consent: To the extent that you have granted 

us consent to the processing of your data, you can 

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

not affect the lawfulness of the processing of your data 

prior to the withdrawal of consent. 
 

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

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

 

14. Data security 

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

 

15. Third-party offerings 

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

 

16. Version 

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

 

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

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

1. Special notes on the use of our website 

 

1.1 Provision of our website 

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

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

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

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

1.1.2 Data processing to improve our online products 

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

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

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

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

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

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

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

1.3.1 Registration process and creation of a Porsche ID 

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

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

1.3.2.1 Booking and activation of services, handling 

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

1.3.2.2 Use of My Porsche services and Porsche Connect 

services 

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

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

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

1.3.3 Use of the individual functions without 

registration/log-in 
 

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

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

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

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

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

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

Cookie Policy for Websites 

 

 

Scope 

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

 

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

 

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

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

 

Use of cookies for web analytics and audience 

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

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

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

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

Name of cookie Technical 
necessity 

Retention period Cookie provider Purpose and interest Legal basis 

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

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

Article 
6(1)(f) GDPR 

CIAM.m Yes Session cookies 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

This cookie is required for user 
authentication. 

Article 
6(1)(f) GDPR 

CIAM.h Yes Session cookies 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

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

Article 
6(1)(f) GDPR 

CIAM.status Yes Session cookies 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

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

Article 
6(1)(f) GDPR 

pcc.cookieAcceptance Yes 
Permanent cookie 
(retention period:  
1 year) 

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

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

Article 
6(1)(f) GDPR 

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

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

Article 
6(1)(f) GDPR 

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

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

Article 
6(1)(f) GDPR 

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

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

Article 
6(1)(f) GDPR 

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

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

Article 
6(1)(f) GDPR 

_utma No 
Permanent cookie 
(retention period: 
2 years) 

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

Article 
6(1)(f) GDPR 

_utmt No Session cookie Google 

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

Article 
6(1)(f) GDPR 

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

Article 
6(1)(f) GDPR 

_utmz No Session cookie Google 
This cookie stores the referring page from 
which the user arrives at My Porsche for 
Google Analytics. 

Article 
6(1)(f) GDPR 

_utmv No Session cookie Google 

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

Article 
6(1)(f) GDPR 

NREUM No 

Session cookie 
which is deleted 
when the browser 
is closed. 

New Relic Inc. 

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

Article 
6(1)(f) GDPR 

NRAGENT No 

Session cookie 
which is deleted 
when the browser 
is closed. 

New Relic Inc. 

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

Article 
6(1)(f) GDPR 

JSESSIONID No 

Session cookie 
which is deleted 
when the browser 
is closed. 

New Relic Inc. 

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

Article 
6(1)(f) GDPR 

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

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

Article 
6(1)(f) GDPR 

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

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

Article 
6(1)(f) GDPR 

 


