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Porsche Smart Mobility GmbH 

 

Algemeen Privacybeleid 

 

My Porsche en Porsche Connect Services / Porsche Digital Service Infrastructure 

 

 
Wij, Porsche Smart Mobility GmbH (hierna “wij” of “PSM GmbH” 
genoemd), zijn verheugd over uw gebruik van My Porsche, onze 
Porsche Connect Services en andere digitale aanbiedingen van 
ons (hierna individueel of gezamenlijk ook “Services” en 
gezamenlijk “Porsche Digital Service Infrastructure” genoemd) en 
over uw belangstelling voor ons bedrijf en onze producten. Uw 
privacy is belangrijk voor ons. Wij nemen de bescherming van uw 
persoonsgegevens en de vertrouwelijke hantering van deze 
gegevens zeer ernstig. De verwerking van uw persoonsgegevens 
vindt uitsluitend plaats onder het toepassingsgebied van de 
wettelijke bepalingen van gegevensbescherming en 
privacywetgeving, met name de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming van de EU (hierna “AVG” genoemd). Dit 
Algemeen Privacybeleid verstrekt u informatie over de verwerking 
van uw persoonsgegevens en uw rechten als betrokkene onder 
het toepassingsgebied van uw gebruik van onze Services. Voor 
informatie over de individuele diensten, zie het Specifieke 
Privacybeleid en, indien van toepassing, de verdere specifieke 
privacyverklaringen in verband met de desbetreffende Service. 
 
Als wij naar dit Algemeen Privacybeleid doorlinken vanaf externe 
social-mediasites, gelden de volgende algemene voorwaarden 
alleen voor zover de gegevensverwerkingoperaties onder het 
toepassingsgebied van dergelijke social-mediasites in feite onder 
ons aansprakelijkheidsgebied vallen en wordt er geen informatie 
die specifieker is – en dus voorrang heeft – betreffende 
gegevensbescherming en privacy verstrekt onder het 
toepassingsgebied van dergelijke social-mediasites. 
 

1. Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor 

gegevensbescherming; contactpersoon 

 
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit Algemeen Privacybeleid, 
een daarop gebaseerd Specifiek Privacybeleid of, indien van 
toepassing, de verdere specifieke privacyverklaringen betreffende 
de specifieke Service, is de verwerkingsverantwoordelijke die 
verantwoordelijk is voor gegevensverwerking in de betekenis van 
de wetten betreffende gegevensbescherming en privacy: 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Duitsland 
E-mail: smartmobility@de.porsche.com 
 
Als u vragen of suggesties hebt betreffende 
gegevensbescherming of privacy, neem dan gerust contact met 
ons op. 
 
Onze functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken via: 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Functionaris voor gegevensbescherming 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Duitsland 

Contact: dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com 

 

2. Voorwerp van gegevensbescherming 

 
Het voorwerp van gegevensbescherming is de bescherming van 
persoonsgegevens. Dit betekent alle informatie betreffende een 
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bekend als 
de “betrokkene”). Dit omvat informatie zoals naam, postadres, e-
mailadres of telefoonnummer, evenals informatie die 
noodzakelijkerwijze ontstaat tijdens het gebruik van onze Porsche 
Digital Service Infrastructure. 

 

3. Aard, toepassingsgebied, doeleinden en rechtsgronden 

van gegevensverwerking in het geval van de Porsche 

Digital Service Infrastructure 

 
In dit Algemeen Privacybeleid vindt u een overzicht van de aard, 
het toepassingsgebied, de doeleinden en rechtsgronden van de 
gegevensverwerking onder het toepassingsgebied van de 
registratie, de aanmaak en het gebruik van uw Porsche ID-
gebruikersaccount evenals de boeking en het gebruik van onze 
Services op basis van uw Porsche ID-gebruikersaccount. In 
onderstaande tekst vindt u ook informatie over 
gegevensbescherming en privacy, zoals over de ontvangers van 
persoonsgegevens, gegevensverwerking in derde landen en uw 
rechten als betrokkene, die over het algemeen van toepassing is 
onder het toepassingsgebied van het gebruik van de Porsche 
Digital Service Infrastructure. Voor meer gedetailleerde informatie 
over de verwerking van persoonsgegevens in verband met het 
gebruik van individuele Services, de desbetreffende 
rechtsgronden en specifieke rechten van betrokkenen met 
betrekking tot de desbetreffende Service, zie ook het 
desbetreffende Specifiek Privacybeleid en, indien van toepassing, 
de verdere specifieke privacyverklaringen betreffende de 
desbetreffende Service. 

 

4. Porsche ID-gebruikersaccount 

 
Om de Porsche Digital Service Infrastructure en de daarin 
aangeboden Services volledig te gebruiken, is het noodzakelijk 
een Porsche ID-gebruikersaccount te registreren en aan te maken 
in My Porsche. Na voltooiing van het registratieproces en de 
aanmaak van uw Porsche ID-gebruikersaccount ontvangt u ook uw 
Porsche ID (gebruikersnaam voor de Porsche ID-
gebruikersaccount). Tijdens de registratie en bij het aanmaken en 
gebruiken van uw Porsche ID-gebruikersaccount worden er 
persoonsgegevens verwerkt, die kunnen worden doorgegeven aan 
derden zoals hierna afgebeeld om te voldoen aan onze 
contractuele verplichtingen in het kader hiervan. Behalve indien 
anders vermeld voeren wij alle in deze rubriek beschreven 
verwerkingsoperaties uit om het contract dat bestaat tussen u en 
ons uit te voeren op basis van artikel 6, lid 1 onder b AVG. 

 

4.1 Het registratieproces en de aanmaak van uw Porsche 

ID-gebruikersaccount 
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U kunt één van twee manieren kiezen om uw Porsche ID-
gebruikersaccount te registreren en aan te maken: 

 

 

4.1.1 Uitnodiging door een erkende concessiehouder 

 
Als u dat wenst voert uw erkende concessiehouder de 
persoonsgegevens in die u voor zichzelf hebt verstrekt via de 
toegang van de concessiehouder tot onze systemen. Vervolgens 
ontvangt u een link via e-mail, bijvoorbeeld dat u uw registratie en 
de aanmaak van uw Porsche ID-gebruikersaccount zult moeten 
bevestigen. Opgelet: de erkende concessiehouders zijn 
zelfstandige ondernemingen en wij hebben er geen invloed op. 
Een tweede factor wordt gebruikt voor bijkomende controle, 
bijvoorbeeld een code die via sms wordt verzonden en die u 
invoert als onderdeel van het proces van registratie en aanmaak 
van uw Porsche ID-gebruikersaccount. 

 

4.1.2 Zelfregistratie 

 
Als u uw Porsche ID-gebruikersaccount niet hebt geregistreerd en 
aangemaakt via een erkende concessiehouder, kunt u uw Porsche 
ID-gebruikersaccount zelf registreren en aanmaken en uw 
persoonsgegevens onafhankelijk invoeren. In geselecteerde 
landen kunt u ook een voertuig toevoegen en verdere digitale 
Services gebruiken waarvoor de eigendom van een voertuig 
vereist is. Daarvoor moet u ook een kopie van een 
identificatiedocument en eigendomsbewijs uploaden en, als u niet 
de eigenaar van het voertuig bent, de machtiging van de 
voertuigeigenaar na het invoeren van uw 
voertuigidentificatienummer. Deze documenten worden 
doorgelicht op basis van onze controlecriteria. Als bewijs van een 
geslaagde controle slaan wij ook de namen, geboortedata, 
geboorteplaatsen, adressen en geldigheidsdata voor de 
documenten op zoals blijkt uit de desbetreffende 
identificatiedocumenten en voertuigidentificatienummers, namen 
en adressen van eigenaars zoals vermeld in het eigendomsbewijs. 
Zodra de controle volledig is worden de kopieën van de 
documenten gewist. Als u een voertuig toevoegt en u als gevolg 
daarvan een specifiek voertuig wordt toegewezen onder uw 
Porsche ID-gebruikersaccount, is er een zogenaamde 
voertuigkoppeling (hierna “Voertuigkoppeling” genoemd). Na een 
geslaagde doorlichting ontvangt u een link via e-mail, bijvoorbeeld 
dat u uw registratie en de aanmaak van uw Porsche ID-
gebruikersaccount zult moeten bevestigen. Een tweede factor 
wordt gebruikt voor bijkomende controle, bijvoorbeeld een code 
die via sms wordt verzonden en die u invoert als onderdeel van 
het proces van de registratie en aanmaak van uw Porsche ID-
gebruikersaccount. 
 
Voor zelfregistratie moet u foto’s uploaden vanaf uw apparaat. Dit 
betekent dat u een machtiging zult worden gevraagd om toegang 
te verlenen tot de camera- of fotobibliotheek van uw apparaat. Het 
geven van de machtiging gebeurt vrijwillig. Als u echter de functie 
zelfregistratie wenst te gebruiken is de verlening van de 
desbetreffende machtiging vereist, omdat u anders de 
zelfregistratie niet zult kunnen gebruiken. De machtiging blijft 
actief totdat u ze in uw apparaat en/of internetbrowser reset door 
de desbetreffende instelling te deactiveren. 
 

(a) Vereiste informatie bij de registratie en aanmaak van 

uw Porsche ID-gebruikersaccount 
 
Wanneer u uw Porsche ID-gebruikersaccount registreert en 
aanmaakt, moet u (in het geval van zelfregistratie) uw e-mailadres, 
een wachtwoord, uw naam en eventuele achtervoegsels, contact- 
en adresinformatie, mobiel telefoonnummer, e-mailadres en, 
indien van toepassing, de taal waarin u met ons wenst te 
communiceren invoeren of (in geval van registratie en aanmaak 
van uw Porsche ID-gebruikersaccount via een erkende 
concessiehouder) deze persoonsgegevens bevestigen tijdens het 
proces van registratie en aanmaak van uw Porsche ID-
gebruikersaccount. Deze persoonsgegevens zijn vereist om uw 
Porsche ID-gebruikersaccount voor u aan te maken en te beheren 

zodat u gebruik kunt maken van het volledige gamma van onze 
Services die worden aangeboden onder het toepassingsgebied 
van de Porsche Digital Service Infrastructure. In geselecteerde 
landen kunt u ook gebruik maken van onze aanbiedingen als 
potentiële klant. In dit geval is alles wat u moet verstrekken uw 
naam en e-mailadres en een wachtwoord. Wij hebben dit ook 
nodig en, indien van toepassing, nadere persoonsgegevens, 
vooral om te kunnen reageren op verzoeken, vragen en kritiek. 
Daarnaast slaan wij het uur van uw meest recente login op. 
Tijdens de registratie en aanmaak van uw Porsche ID-
gebruikersaccount voeren wij een plausibiliteitscontrole van uw 
naam- en adresinformatie uit. 
 

(b) Vrijwillige informatie bij de registratie en aanmaak van 

uw Porsche ID-gebruikersaccount 
 
Wanneer u uw Porsche ID-gebruikersaccount registreert en 
aanmaakt, kunt u er ook voor kiezen vrijwillig nadere informatie te 
verstrekken, zoals bijkomende naaminformatie (academische titels 
enz.), contactinformatie van het bedrijf, geboortedatum, andere 
telefoonnummers, kredietkaartinformatie (die uitsluitend bij de 
verlener van betaaldiensten wordt opgeslagen) en uw 
voertuigidentificatienummer en een persoonlijke voertuignaam. 
Daarnaast kunt u informatie verstrekken over uw interesses en 
voorkeuren en uw gewenste contactkanalen. Opgelet: deze 
informatie is niet vereist om uw Porsche ID-gebruikersaccount te 
registreren en aan te maken en u beslist volledig zelf of u deze 
persoonsgegevens aan ons wenst mee te delen. 

 

4.2 Porsche Digital Service Infrastructure: 

gegevensverwerking na registratie en aanmaak van uw 

Porsche ID-gebruikersaccount 

 
Als u uw Porsche ID-gebruikersaccount hebt geregistreerd en 
aangemaakt, delen wij fundamentele informatie betreffende uw 
Porsche ID-gebruikersaccount en uw voertuigen mee aan Porsche-
concessiehouders die service verlenen om u indien nodig ook 
service te verlenen via onze concessiehoudersorganisatie. Dit 
wordt gedaan om de overeenkomst met u uit te voeren op basis 
van artikel 6, lid 1 onder b AVG. Hiertoe geven wij niet alleen uw 
voertuigidentificatienummer door, maar ook uw gebruikersnaam 
(Porsche ID), de technische en/of salesgerelateerde 
beschikbaarheid van Services en productaanbiedingen voor uw 
Porsche ID-gebruikersaccount of voertuig en desbetreffende 
evenementen onder het toepassingsgebied van de aanmaak, 
wijziging of verwijdering van uw Porsche ID-gebruikersaccount, 
koppelingen naar voertuigen, de selectie van concessiehouders of 
de activering of deactivering van Services. 
 
Als u een erkende concessiehouder hebt geselecteerd en uw 
toestemming hebt gegeven, worden de persoonsgegevens die 
opgeslagen zijn in uw Porsche ID-gebruikersaccount, vooral 
contactinformatie, klantenservice-, contract- en Service-informatie 
en informatie over uw interesses, gebruikte voertuigen en 
Services, ook gedeeld met de erkende concessiehouder en 
gesynchroniseerd met persoonsgegevens betreffende u die 
mogelijk zijn opgeslagen door de erkende concessiehouder. Als u 
niet wilt dat deze gegevens in de toekomst nog worden gedeeld, 
kunt u de gebruikersinstellingen voor uw Porsche ID-
gebruikersaccount dienovereenkomstig aanpassen. 
Bovenvermelde persoonsgegevens worden vanaf dan niet meer 
gedeeld met de erkende concessiehouder. De rechtsgrond voor 
de verwerking van uw persoonsgegevens in deze context is uw 
toestemming krachtens artikel 6, lid 1 onder a AVG. 

 

4.3 Verwijdering van uw Porsche ID-gebruikersaccount 

 
Als u uw Porsche ID-gebruikersaccount verwijdert, worden ook de 
persoonsgegevens die opgeslagen zijn in uw Porsche ID-
gebruikersaccount verwijderd bij de beëindiging van de 
contractuele relatie, maar niet voordat de termijn van uw 
bestaande Service-licenties verstreken is. Voor zover 
persoonsgegevens moeten worden opgeslagen om wettelijke 



 
 

Pagina 3 van 13 
Laatst bijgewerkt op 11/2019 – Algemeen Privacybeleid – Nederland – NL – Versie 1.1 

redenen worden deze gegevens geblokkeerd (dit staat bekend als 
“beperking van verwerking”). De persoonsgegevens zijn dan niet 
meer beschikbaar voor verder gebruik, vooral voor het gebruik 
van Services. Mogelijk functioneren de Services niet langer 
volledig of helemaal niet als gevolg daarvan. U kunt ook de 
Porsche Digital Service Infrastructure dan niet meer volledig 
gebruiken. Als verdere verwerkingsverantwoordelijken binnen de 
Porsche-bedrijvengroep en diens verkooporganisatie op eigen 
verantwoordelijkheid persoonsgegevens verwerken, wordt de 
verwerking van deze persoonsgegevens hier niet door beïnvloed. 
Voor zover er persoonsgegevens gedeeld zijn met een 
concessiehouder van uw keuze op basis van uw toestemming 
krachtens artikel 6, lid 1 onder a AVG, brengen wij de 
concessiehouder op de hoogte van de verwijdering van uw 
Porsche ID-gebruikersaccount. 

 

5. Centrale Services 

 

5.1 Boeking en activering van Services; verwerking van 

betaalinformatie 

 
U kunt individuele of meerdere My Porsche Services en Porsche 
Connect Services reserveren en Service-licenties activeren. 
Wanneer u de/het desbetreffende Service of Servicepakket 
selecteert, kunt u ook de desbetreffende informatie bekijken die 
opgenomen is in de details van het aanbod over de verwerking 
van persoonsgegevens onder het toepassingsgebied van de 
Services in kwestie. Om een boeking en de daarmee gepaard 
gaande contractuele relatie uit te voeren en te voltooien, 
verwerken wij niet alleen de desbetreffende boekingsinformatie, 
maar ook uw persoonsgegevens die werden verzameld tijdens het 
proces van registratie en aanmaak van uw Porsche ID-
gebruikersaccount. U kunt uw facturatieadres wijzigen alvorens 
het boekingsproces wordt afgesloten. In dit geval gebruiken wij 
deze adresinformatie die u verstrekt ten behoeve van facturatie en 
de vereffening van de rekening. 
 
Wij sluiten een overeenkomst met een verlener van betaaldiensten 
om betalingen af te handelen voor betaalde Services onder het 
toepassingsgebied van My Porsche, Porsche Connect en Porsche 
Drive. Hiervoor verwerken wij uw kredietkaartinformatie evenals de 
desbetreffende betaalinformatie en uw IP-adres. Tijdens het 
verwerken van de boeking van betaalde Services sturen wij het 
gefactureerde bedrag, uw IP-adres en een unieke transactiesleutel 
door, die kan worden gebruikt om uw betaling toe te wijzen voor 
de verwerking van de betaling. Het beheer van uw 
kredietkaartinformatie en de verwerking van betaling worden 
uitgevoerd via systemen van de verlener van betaaldiensten 
namens PSM GmbH. Wanneer u uw kredietkaartinformatie invoert, 
gebeurt dit rechtstreeks via een invoerveld van de verlener van 
betaaldiensten, die deze informatie onafhankelijk op uw apparaat 
versleutelt. Vervolgens wordt de versleutelde informatie door ons 
overgemaakt aan de verlener van betaaldiensten, waar ze wordt 
opgeslagen en gebruikt voor uw betaling. De rechtsgrond voor 
deze verwerking is de uitvoering van een contract krachtens 
artikel 6, lid 1 onder b AVG. 
 
Uitsluitend ten behoeve van debiteurenbeheer (inclusief 
nalevingscontroles, voor zover vereist door de wet) en om 
kredietcontroles uit te voeren, verwerkt de gebruikte verlener van 
betaaldiensten uw klanten- en contactinformatie (naam, adres, e-
mailadres, klantnummer bij Porsche Connect; indien van 
toepassing, bedrijfsnaam en aangesloten bedrijven) en het 
voertuigidentificatienummer dat namens ons in het 
eigendomsbewijs staat. De rechtsgrond voor de verwerking van 
de persoonsgegevens die wordt vermeld voor bovengenoemde 
doeleinden is, krachtens artikel 6, lid 1 onder c AVG, de naleving 
van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn of, 
krachtens artikel 6, lid 1(f) AVG, ons legitieme belang bij de 
naleving van wettelijke vereisten. 
 
Nadat de boeking volledig is, kunt u de Services activeren. 
Hierdoor wordt uw gebruiksmachtiging in het systeem opgeslagen 

en wordt de lijst van beschikbare Services dienovereenkomstig 
geactualiseerd. 
 
Om bepaalde Services te gebruiken (zoals aanbiedingen 
betreffende laadstations), wordt er een gepersonaliseerde kaart 
met daarin RFID-chips (Porsche ID Card, Porsche Charging Card) 
via de post uitgestuurd naar talrijke landen waar de Services 
worden aangeboden bij aankoop van een product. Op deze kaart 
wordt een identificatienummer opgeslagen; dit nummer kan 
worden gebruikt om de kaart te koppelen aan uw Porsche ID-
gebruikersaccount. Op de kaart zelf worden er geen andere 
persoonsgegevens dan het identificatienummer, vooral niet uw 
naam of adres, digitaal opgeslagen. Als de kaart verloren raakt, 
kunt u ze blokkeren binnen uw Porsche ID-gebruikersaccount. 
 
Zodra ze afgeleverd is, kan de Porsche ID Card rechtstreeks 
worden gebruikt bij omgang met ondersteunde infrastructuur 
(zoals openbare laadstations). 
 
Behalve indien anders vermeld voeren wij alle in deze rubriek 
beschreven verwerkingsoperaties uit om ons contract met u uit te 
voeren op basis van artikel 6, lid 1 onder b AVG. 

 

5.2 Gebruik van de My Porsche Services en de Porsche 

Connect Services 

 
U kunt de My Porsche Services en Porsche Connect Services die 
werden geboekt, afhankelijk van de Service, gebruiken in uw 
voertuig (voor zover beschikbaar voor uw voertuig) via mobiele 
radioverbinding of via verdere apparaten in My Porsche of uw 
Porsche Connect app en, indien van toepassing, ook vanaf 
meerdere toegangspunten. Hiertoe maakt uw voertuig of het 
desbetreffende apparaat verbinding met de Porsche Digital 
Service Infrastructure. 
 
Wanneer u in uw voertuig of op andere apparaten gebruik maakt 
van de via My Porsche of de Porsche Connect Store geboekte 
Services, verwerken wij persoonsgegevens betreffende u om het 
gebruik van de Services mogelijk te maken, voor 
ondersteuningsdoeleinden en voor verdere, specifiek 
gedefinieerde doeleinden. Tenzij anders aangegeven verwerken 
wij uw persoonsgegevens alleen onder het toepassingsgebied dat 
noodzakelijk is om het gebruik van de desbetreffende My Porsche 
Service of Porsche Connect Service mogelijk te maken. 
 
Wanneer u gebruik maakt van de individuele My Porsche Services 
of Porsche Connect Services kunnen de volgende categorieën van 
persoonsgegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld, afhankelijk van 
de manier waarop de specifieke Service werkt: 
 

a) identificatie-informatie, zoals het 
voertuigidentificatienummer, uw Porsche ID en de 
apparaat- en systeem-ID’s voor uw apparaten en 
mobiele radiomodules, die nodig zijn om u persoonlijk, 
uw apparaat of uw voertuig te identificeren om 
verbindingen tot stand te brengen, Services te 
gebruiken of inzage te hebben in inhoud; 

b) machtigingsinformatie, inclusief dat het voertuig of het 
desbetreffende apparaat werd geactiveerd voor de 
desbetreffende Porsche Connect Service, die kan 
worden gekoppeld aan uw persoonsgegevens die u 
hebt ingevoerd tijdens het proces van registratie en 
aanmaak van uw Porsche ID-gebruikersaccount; 

c) logininformatie die nodig is als u diensten van andere 
providers wenst te gebruiken waarvoor een login in uw 
voertuig of op andere apparaten nodig is; 

d) communicatie-informatie die vereist is om een 
verbinding tot stand te brengen tussen uw voertuig 
en/of andere apparaten en onze servers of de servers 
van onderaannemers van inhoud voor Porsche Connect 
Services; 

e) locatie- en bewegingsinformatie, zoals gps- of 
snelheidsgegevens, die nodig zijn om 
locatiegebaseerde inhoud te gebruiken; 
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f) taalinformatie die spraakbesturing en spraakinvoer 
mogelijk maakt in bepaalde Porsche Connect Services. 
Spraakgegevens worden naar ons doorgegeven vanuit 
het voertuig of een apparaat als opnames ten behoeve 
van conversie naar tekst. De tekst die vervolgens door 
een dienstverlener wordt gegenereerd, wordt 
teruggestuurd naar het voertuig, waarna de opname 
aan onze kant wordt verwijderd; 

g) contactinformatie die wordt gebruikt in 
communicatiediensten, bijvoorbeeld om e-mails of 
sms'en te verzenden; 

h) facturatiegegevens, zoals individuele 
verbindingsgegevens betreffende laadprocessen. 
Mogelijk combineren wij deze informatie met uw adres 
en betaalinformatie voor individuele 
facturatiedoeleinden; 

i) verdere inhoud die met ons of met dienstverleners 
moet worden gedeeld om een Service voor u te kunnen 
verlenen. 

 
Voor gedetailleerde informatie over welke persoonsgegevens 
worden verwerkt onder het toepassingsgebied van welke Service, 
zie de desbetreffende Servicebeschrijvingen op https://connect-
store.porsche.com/nl/nl/. 
 
Tenzij anders vermeld hier, in een van de exemplaren van het 
Specifieke Privacybeleid of, indien van toepassing, in de verdere 
specifieke privacyverklaringen betreffende de desbetreffende 
Service, verwerken wij uw persoonsgegevens in elk geval op basis 
van artikel 6, lid 1 onder b AVG om u de Services in deze context 
te verlenen en het bijbehorende contract uit te voeren. 

 

5.3 Gebruik van diensten van een onderaannemer 

 
Als u gebruik maakt van diensten verleend door een 
onderaannemer waarmee u een eigen contractuele relatie hebt, 
kan de inhoud van deze diensten op het scherm verschijnen in uw 
voertuig of op uw apparaat en kan er informatie worden gedeeld 
tussen uw voertuig of apparaat en de dienstverlener in kwestie. 
 
Wij hebben geen invloed op de verwerking van gegevens door 
deze onderaannemer of op de locatie van de 
gegevensverwerking. Zie daarvoor de afzonderlijke 
privacyverklaringen van de desbetreffende onderaannemer voor 
informatie over de aard, het toepassingsgebied en het doel van de 
verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de 
desbetreffende service. 
 
Wij geven de noodzakelijke persoonsgegevens door aan de 
desbetreffende onderaannemer op basis van artikel 6, lid 1 onder 
b AVG om het contract uit te voeren dat tussen u en ons bestaat. 

 

6. Veilig stellen van legitieme belangen 

 
Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken om onze 
legitieme belangen veilig te stellen, gebeurt dit bovenop de 
gegevensverwerkingsoperaties en doeleinden die beschreven 
staan in dit Algemeen Privacybeleid, het Specifieke Privacybeleid 
of, indien van toepassing, de verdere specifieke 
privacyverklaringen betreffende de desbetreffende Service onder 
het toepassingsgebied van de specifieke Service, met name tegen 
de achtergrond van de volgende belangen: 
 

1. verdere ontwikkeling van producten, diensten en 
klantenserviceaanbiedingen evenals andere 
maatregelen om zakelijke transacties en processen te 
beheren; 

2. verbetering van de productkwaliteit, eliminatie van 
fouten en verstoringen, inclusief door middel van de 
analyse van voertuiggegevens en feedback van klanten; 

3. verwerking van gegevens in een centraal platform van 
potentiële klanten en klantenzorg evenals upstream- en 
downstreamsystemen voor klantenbindings- en 

verkoopdoeleinden om individuele zorg te verlenen aan 
klanten en potentiële klanten; 

4. verwerking van garantie- en servicegevallen, verwerking 
van vragen en andere verzoeken die worden verzonden 
door potentiële klanten en klanten buiten contracten; 

5. analyse van vraag- en klantensegmentatie, bijv. 
berekening en evaluatie van affiniteiten, voorkeuren en 
klantenpotentieel; 

6. risicobeheer en coördinatie van 
terugroepingscampagnes; 

7. kredietcontroles, door middel van het delen van 
gegevens met kredietbureaus (bijv. SCHUFA); 

8. zorgen voor naleving van de wetten, voorkomen van en 
beschermen tegen wettelijke schendingen (vooral 
misdrijven), vaststelling van en verdediging tegen 
wettelijke aanspraken; 

9. zorgen voor de beschikbaarheid, exploitatie en 
beveiliging van technische systemen en het beheer van 
technische gegevens. 

 
De desbetreffende gegevensverwerking vindt plaats op basis van 
artikel 6, lid 1 onder f AVG in het kader hiervan. 

  

7. Instemming 

 
Als u ons toestemming geeft voor bepaalde 
gegevensverwerkingsoperaties, wordt deze toestemming altijd in 
verband gebracht met een specifiek doel; de doeleinden vloeien in 
elk geval voort uit de inhoud van de specifieke 
toestemmingsverklaring. In dit geval vindt de verwerking van 
gegevens plaats op basis van artikel 6, lid 1 onder a AVG. Als u 
geen toestemming geeft, kunnen wij niet ingaan op uw verzoek 
dat door de toestemming wordt gedekt. U kunt uw toestemming, 
eenmaal die gegeven is, op elk ogenblik intrekken zonder dat dit 
invloed heeft op de wettigheid van de verwerking die heeft 
plaatsgevonden op basis van de toestemming vóór de intrekking 
ervan. 
 
Op basis van een toestemming die mogelijk door u is verleend 
kunnen de bedrijven die opgesomd zijn in de 
toestemmingsverklaring de gegevens gebruiken voor specifieke 
doeleinden, bijv. om individuele zorg te verlenen voor klanten en 
potentiële klanten, en contact met u opnemen via uw gewenste 
communicatiekanalen. 
 
Als wij uw gegevens gebruiken om individuele zorg voor klanten 
en potentiële klanten te verlenen binnen dit toepassingsgebied, 
dan gebeurt dit om u een uitstekende merk- en 
klantenzorgervaring met Porsche te bezorgen en onze 
communicatie en interacties met u zo persoonlijk en relevant 
mogelijk te maken. Welke van uw gegevens specifiek worden 
gebruikt om individuele zorg voor klanten en potentiële klanten te 
verlenen, hangt met name af van welke gegevens er werden 
verzameld op basis van vragen, bestellingen en advies (bijv. 
wanneer bij de aankoop van Porsche-producten) en welke 
gegevens (bijv. uw persoonlijke interesses) u hebt verstrekt aan 
de desbetreffende contactpunten (bijv. via deze website of in het 
Porsche Zentrum). 
 
In deze gevallen vloeien het specifieke toepassingsgebied en het 
beoogde doel van de door u gegeven toestemming voort uit de 
bewoordingen van de toestemmingsverklaring op het contactpunt. 

 

8. Ontvangers van persoonsgegevens 

 
Interne ontvangers: Binnen PSM GmbH wordt de inzage beperkt 
tot de mensen die ze nodig hebben voor de vermelde specifieke 
doeleinden. 
 
Externe ontvangers: Wij delen persoonsgegevens niet mee aan 
externe ontvangers buiten PSM GmbH, behalve als dat 
noodzakelijk is om de desbetreffende Service te verlenen en uit te 
voeren, er een juridische machtiging is of wij uw toestemming 
hebben om dat te doen. 



 
 

Pagina 5 van 13 
Laatst bijgewerkt op 11/2019 – Algemeen Privacybeleid – Nederland – NL – Versie 1.1 

 
Externe ontvangers kunnen de volgende zijn: 
 
a) Verwerkers: 
 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG of diens filialen of externe 
dienstverleners waarmee wij een overeenkomst sluiten voor de 
verlening van diensten, bijvoorbeeld op de gebieden van 
technische infrastructuur en service/onderhoud voor de 
aanbiedingen van PSM GmbH of de verstrekking van inhoud. Wij 
selecteren deze verwerkers zorgvuldig en lichten ze regelmatig 
door om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt gevrijwaard. De 
dienstverleners mogen de persoonsgegevens alleen gebruiken 
voor de doeleinden die door ons gespecificeerd zijn en 
overeenkomstig onze instructies. 
 
b) Openbare organen: 
 
Overheidsagentschappen en -instellingen, zoals 
belastingautoriteiten, openbare ministeries of rechtbanken, 
waaraan wij persoonsgegevens doorgeven (en/of verplicht zijn 
door te geven) om verplichte wettelijke redenen of om legitieme 
belangen veilig te stellen. In deze gevallen vindt de doorgifte 
plaats op basis van punt(en) c en/of f van artikel 6, lid 1 AVG. 
 
c) Particuliere organen 
 
Porsche-concessiehouders en servicebedrijven, 
samenwerkingspartners, dienstverleners of personen aan wie 
persoonsgegevens worden overgemaakt op basis van 
toestemming, om een contract met u uit te voeren of om 
legitieme belangen veilig te stellen, zoals Porsche-centra en 
Porsche-servicecentra, financieringsbanken, verleners van verdere 
diensten of verleners van vervoersdiensten. In deze gevallen vindt 
de doorgifte plaats op basis van punt(en) c en/of f van artikel 6, 
lid 1 AVG. 

 

9. Gegevensverwerking in derde landen 

 
Als er gegevens worden doorgegeven aan organen waarvan de 
maatschappelijke zetel of locatie van gegevensverwerking niet 
gelegen is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere 
staat die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische 
Ruimte hebben ondertekend, zorgen wij, alvorens de gegevens 
door te sturen, ervoor dat er, behalve in uitzonderlijke gevallen die 
door de wet zijn toegestaan, ofwel een afdoende niveau van 
gegevensbescherming is aan de kant van de ontvanger (bijv. via 
een adequaatheidsbeslissing door de Europese Commissie, 
gepaste veiligheidsmaatregelen zoals zelfcertificering door de 
ontvanger krachtens het EU-US Privacy Shield of een 
overeenkomst over “contractuele standaardclausules van de EU” 
met de ontvanger), ofwel dat u uw toestemming voor de doorgifte 
van de gegevens verleent. 
 
U kunt een overzicht van de ontvangers in derde landen en een 
kopie van de specifieke bepalingen verkrijgen die werden 
overeengekomen om te zorgen voor een adequaat niveau van 
gegevensbescherming van ons. Gebruik daarvoor de informatie in 
rubriek 1 van dit Algemeen Privacybeleid. 

 

10. Verzameling van gegevens door derden 

 
Wij verwerken niet alleen persoonsgegevens die wij rechtstreeks 
van u ontvangen. Voor zover wij daar een rechtsgrond voor 
hebben, ontvangen wij ook bepaalde persoonsgegevens van 
derden. 
 
Voor details betreffende de verzameling van gegevens door 
derden, zie het Specifieke privacybeleid en, indien van toepassing, 
de verdere specifieke privacyverklaringen in verband met de 
desbetreffende Service. 

 

11. Automatische besluitvorming en profilering 

 

Wij gebruiken geen automatische besluitvorming krachtens artikel 
22 AVG om zakenrelaties voor te bereiden, tot stand te brengen 
en/of uit te voeren. Voor zover er profilering wordt uitgevoerd 
vindt deze alleen plaats voor de doeleinden die vermeld staan 
onder het toepassingsgebied van het Algemeen Privacybeleid, het 
Specifieke Privacybeleid en, indien van toepassing, de verdere 
specifieke privacyverklaringen betreffende de desbetreffende 
Service en op basis van de vermelde rechtsgronden. 

 

12. Duur van de bewaring; wissing 

 
Behalve als er in de beschrijving van de specifieke Services 
informatie wordt verstrekt over de specifieke duur van de 
bewaring en/of wissing van persoonsgegevens, geldt het 
volgende: 
 
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang dat noodzakelijk 
is om de beoogde doelen te behalen of – in het geval van 
toestemming – tenzij en totdat u uw toestemming intrekt. In geval 
van een bezwaar tegen de verwerking wissen wij uw 
persoonsgegevens tenzij de voortgezette verwerking daarvan 
toegestaan is krachtens de desbetreffende wettelijke bepalingen. 
Wij wissen uw persoonsgegevens ook als wij daar om andere 
wettelijke redenen toe verplicht zijn. 
 
Overeenkomstig deze algemene principes wissen wij uw 
persoonsgegevens doorgaans onmiddellijk 
  

- nadat de rechtsgrond ophoudt te gelden, op 
voorwaarde dat er geen andere geldende rechtsgrond 
is (bijv. bewaringstermijnen die worden opgelegd door 
het commercieel en fiscaal recht). Als dat laatste het 
geval is, wissen wij de persoonsgegevens nadat de 
andere rechtsgrond te gelden. 

- als ze niet langer nodig zijn voor onze doeleinden van 
de voorbereiding op en uitvoering van een contract of 
voor het nastreven van legitieme belangen en er geen 
andere geldende rechtsgrond is (bijv. 
bewaringstermijnen die worden opgelegd door het 
commercieel en fiscaal recht). Als dat laatste het geval 
is, wissen wij de persoonsgegevens nadat de andere 
rechtsgrond ophoudt te gelden. 

- als het doel waarvoor wij ze hebben verzameld, 
ophoudt van toepassing te zijn en er geen andere 
geldende rechtsgrond is (bijv. bewaringstermijnen die 
worden opgelegd door het commercieel en fiscaal 
recht). Als dat laatste het geval is, wissen wij de 
persoonsgegevens nadat de andere rechtsgrond 
ophoudt te gelden. 

 

13. Rechten van betrokkenen 

 
Als betrokkene die getroffen is door gegevensverwerking hebt u 
talrijke rechten tot uw beschikking. Deze zijn met name: 
 

Recht op inzage: U hebt het recht informatie te verkrijgen over 
de persoonsgegevens betreffende u die door ons zijn opgeslagen. 
 

Recht op rectificatie en wissing: U kunt vragen dat wij onjuiste 
gegevens rectificeren en – op voorwaarde dat is voldaan aan de 
wettelijke vereisten – uw gegevens wissen. 
 

Beperking van verwerking: Op voorwaarde dat is voldaan aan 
de wettelijke vereisten kunt u eisen dat wij de verwerking van uw 
gegevens beperken. 
 

Gegevensportabiliteit: Als u ons gegevens hebt verstrekt op 
basis van een contract of toestemming, kunt u, als is voldaan aan 
de wettelijke vereisten, vragen dat u de door u verstrekte 
gegevens ontvangt in een gestructureerd, veel gebruikt en 
machineleesbaar formaat of dat wij ze doorgeven aan een andere 
verwerkingsverantwoordelijke. 
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Bezwaar tegen gegevensverwerking in het geval van 

“legitiem belang” als rechtsgrond: U hebt het recht om, op 

gronden die verband houden met uw specifieke situatie, op 

elk ogenblik bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking 

van gegevens door ons voor zover deze verwerking 

“legitiem belang” als rechtsgrond heeft. Als u uw recht op 

bezwaar uitoefent, zetten wij de verwerking van uw 

gegevens stop tenzij wij – overeenkomstig de wettelijke 

specificaties – overtuigende legitieme gronden voor de 

voortgezette verwerking kunnen aantonen die primeren op 

uw rechten. 

 

Intrekking van toestemming: Voor zover u ons toestemming 

hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u 

die ten allen tijde met vooruitwerkende kracht intrekken. 

Dit heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking 

van uw gegevens voorafgaand aan de intrekking van 

toestemming. 
 

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende 

autoriteit U kunt ook een klacht indienen bij de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de 
verwerking van uw gegevens de geldende wet schendt. Hiertoe 
kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit voor 
gegevensbescherming met rechtsbevoegdheid over uw 
woonplaats of uw land of toezichthoudende autoriteit van 
gegevensbescherming met rechtsbevoegdheid over ons. 
 

Contact met ons opnemen: U kunt ook kosteloos contact met 
ons opnemen als u vragen hebt betreffende de verwerking van uw 
persoonsgegevens, uw rechten als betrokkene en/of elke 
toestemming die mogelijk is verleend. Om een van uw rechten uit 
te oefenen zoals hiervoor uiteengezet, gelieve contact met ons op 

te nemen via e-mail, naar 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com, of via de post, 
door middel van het adres vermeld in rubriek 1 hiervoor. Wanneer 
u contact met ons opneemt, zorg er dan voor dat wij u duidelijk 
kunnen identificeren. 

 

14. Gegevensbeveiliging 

 
Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische 
maatregelen overeenkomstig de huidige stand van de wetenschap 
om een beveiligingsniveau te verzekeren dat gepast is voor het 
risico, overeenkomstig de geldende wettelijke vereisten. 

 

15. Aanbiedingen van derden 

 
Services van andere providers waarnaar wordt doorgelinkt door 
onze Services werden en worden ontworpen en verleend door 
derden. Wij hebben geen invloed over het ontwerp, de inhoud 
en/of de werking van deze diensten. Wij distantiëren ons 
uitdrukkelijk van alle inhoud van alle diensten waarnaar wordt 
doorgelinkt. Opgelet: deze diensten, zoals websites van derden, 
kunnen cookies installeren op uw apparaat of persoonsgegevens 
verzamelen. Wij hebben daar geen invloed op. Gelieve in het kader 
hiervan, indien nodig, informatie rechtstreeks aan de verleners van 
deze diensten te vragen. 

 

16. Versie 

 
De meest recente versie van dit Algemeen Privacybeleid is van 
toepassing. 
 
Laatst bijgewerkt op: 1 november 2019 
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My Porsche en Porsche Connect Store / My Porsche- en Porsche Connect Store-website 
 

 
In de My Porsche of Porsche Connect Store op onze My Porsche- en Porsche Connect Store-website (hierna ook de "site" genoemd), 
kunt u My Porsche Services, Porsche Connect Services, 
Porsche Drive Services en Function on Demand (FoD) boeken 
en de desbetreffende licenties activeren. Hiervoor moet u 
geregistreerd zijn bij My Porsche en een Porsche ID-
gebruikersaccount hebben. Afhankelijk van de service kunt u 
bovengenoemde diensten gebruiken en beheren via onze 
website, diverse Porsche-apps, en, indien beschikbaar voor 
uw voertuig, in uw auto via een draadloze netwerkverbinding. 
 

1. Speciale opmerkingen over het gebruik van onze 

website 

 

1.1 Verstrekking van onze website 

 
Delen van onze website kunnen zonder registratie worden 
gebruikt. Ook als u de website bezoekt zonder u te 
registreren, kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden 
verwerkt. 
 

1.1.1 Automatische gegevensverzameling 

 
Wanneer u onze website bezoekt via uw apparaat worden de 
volgende gegevens door ons verwerkt: 
 

- De datum en het uur van het bezoek, 
- De duur van het bezoek, 
- Het type apparaat, 
- Het gebruikte besturingssysteem, 
- De gebruikte functies, 
- De hoeveelheid verzonden gegevens, 
- Het soort evenement, 
- Het IP-adres, 
- De doorverwijzings-URL, 
- De domeinnaam. 

 
Wij verwerken deze gegevens op basis van artikel 6, lid 1 
onder f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
("AVG") om de website te verstrekken, om de technische 
exploitatie ervan veilig te stellen en om fouten te identificeren 
en recht te zetten. Op die manier willen wij het gebruik van 
onze website mogelijk maken en de technische functionaliteit 
ervan permanent verzekeren. Wanneer u onze website 
bezoekt, worden deze gegevens automatisch verwerkt. Als u 
deze gegevens niet verstrekt, kunt u onze website niet 
gebruiken. Wij gebruiken deze informatie niet om u te 
identificeren. 
 

1.1.2 Gegevensverwerking om onze 

onlineproducten en -diensten te gebruiken 
 
De automatisch verzamelde gegevens die worden genoemd 
in rubriek 1.1.1 worden ook verwerkt om de verlening van 
onze diensten te verbeteren, de beschikbaarheid ervan te 
optimaliseren en de gebruikerservaring te verbeteren, en om 
uw gebruik van de website te evalueren, rapporten op te 
stellen over websiteactiviteit voor ons en andere diensten te 
verlenen die in verband worden gebracht met het gebruik van 
de website. 

Wij verwerken uw gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1 
onder f AVG op basis van ons legitieme belang bij de 
verlening en beschikbaarheid van onze producten en bij de 
analyse van het gebruikersgedrag van bezoekers aan onze 
website. Wij gebruiken deze informatie niet om u te 
identificeren. 

Als onderdeel van de hier beschreven verwerking slaan wij 
ook cookies op. Voor meer details hierover, zie paragraaf 
1.1.3. 
 

1.1.3 Cookies 
 
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen er zogenaamde 
"cookies" of "cookieachtige technologieën" – meestal kleine 
bestanden – worden opgeslagen op uw apparaat, zodat wij u 
een uitgebreid gamma functies kunnen aanbieden, het 
gebruik van de website gemakkelijker kunnen maken en onze 
producten en diensten kunnen optimaliseren. Als u niet wilt 
dat er cookies en/of cookieachtige technologieën worden 
gebruikt, kunt u de bewaring op uw apparaat voorkomen door 
de desbetreffende instellingen op uw apparaat en/of 
internetbrowser te gebruiken of andere methodes gebruiken 
om bezwaar aan te tekenen. Opgelet: dit kan de operabiliteit 
en functionaliteit van onze producten en diensten beperken. 
Voor gedetailleerde informatie over de aard, het 
toepassingsgebied, de doeleinden, de rechtsgrond en de 
gelegenheden om bezwaar aan te tekenen met betrekking tot 
gegevensverwerking van cookies en cookieachtige 
technologieën, zie onze Porsche Smart Mobility Cookie Policy 
voor websites, die te vinden is op https://connect-
store.porsche.com/nl/nl/t/privacy. 
 

1.2 Toelatingen voor apparaattoegang 
 
Om bepaalde functies te gebruiken kan het zijn dat u 
gevraagd wordt toegang te verstrekken tot uw locatie. 
 
Toelatingen worden vrijwillig verstrekt. Als u echter de 
functies in kwestie wilt gebruiken, is het verstrekken van de 
desbetreffende toelatingen noodzakelijk, anders kunt u deze 
functies niet gebruiken. 

De toelatingen blijven actief tenzij ze worden gereset door 
deactivering van de desbetreffende instelling in uw apparaat 
en/of internetbrowser. 
 

1.3 Speciale diensten en functies 
 
Wanneer u onze website gebruikt kunt u vrijwillig 
persoonsgegevens verstrekken of u registreren voor diensten 
of functies. Wanneer u zich registreert voor en gebruik maakt 
van de hierna beschreven diensten en functies, wordt er door 
ons persoonlijke informatie verwerkt zoals hierna uiteengezet. 
 
De voorafgaande registratie en de aanmaak van een Porsche 
ID-gebruikersaccount zijn vereist voor het gebruik van de 
diensten en functies van onze website die beschreven staan 
in paragraaf 1.3.2. Voor het gebruik van de diensten en 
functies die uiteengezet zijn in paragraaf 1.3.3 is er geen 
voorafgaande registratie vereist. 
 

1.3.1 Registratieproces en aanmaak van een Porsche 

ID-gebruikersaccount 
 
Voor informatie over het registratieproces en de aanmaak van 
uw Porsche ID-gebruikersaccount, zie paragraaf 4.1 van het 
Algemeen Privacybeleid van My Porsche en Porsche Connect 
Services / Porsche Digital Service Infrastructure. 
 

1.3.2 Gebruik van de individuele functies met 

registratie/login 
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De functies die deel uitmaken van onze producten en diensten 
op onze website, evenals de persoonsgegevens die in elk 
geval worden verwerkt, samen met de onderliggende 
doeleinden en rechtsgrond, worden hierna uiteengezet. 
 

1.3.2.1 Boeking en activering van diensten, verwerking 

van betalingsinformatie 
 
Informatie over de boeking van diensten via onze website en 
de bijbehorende verwerking van betalingsinformatie is te 
vinden in rubriek 5.1 van het Algemeen Privacybeleid van My 
Porsche en Porsche Connect Services / Porsche Digital 
Service Infrastructure. 
 
Indien noodzakelijk verstrekken wij bijkomende informatie 
over de verwerking van persoonsgegevens voor onze 
boekbare diensten in de bijkomende specifieke 
privacyverklaringen voor de desbetreffende service. 
 

1.3.2.2 Gebruik van My Porsche Services en Porsche 

Connect Services 

 
Informatie over het gebruik van de My Porsche Services en 
Porsche Connect Services via onze website is te vinden in 
rubriek 5.2 van het Algemeen Privacybeleid van My Porsche 
en Porsche Connect Services / Porsche Digital Service 
Infrastructure. 
 

1.3.2.3 Verstrekking van service- en garantie-

informatie 
 
De voorafgaande registratie en aanmaak van een Porsche ID-
gebruikersaccount zijn vereist om deze functie te gebruiken. 
 
Om informatie te kunnen verstrekken over uw voertuig, 
huidige garanties en terugroepingen in de rubriek My Porsche 
van onze website, verwerken wij mastergegevens over de 
uitrusting en het voertuig, zoals het 
voertuigidentificatienummer, de huidige garanties, het 
modeljaar en het modelbeeld die op het certificaat van de 
voertuigregistratie staan. 
 
De rechtsgrond voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens is, overeenkomstig artikel 6, lid 1 onder b 
AVG, de uitvoering van de bestaande overeenkomst tussen u 
en ons. 
 

1.3.2.4 Onderhoudsafspraken aanvragen 
 
De voorafgaande registratie en aanmaak van een Porsche ID-
gebruikersaccount zijn vereist om deze functie te gebruiken. 
 
Om serviceafspraken met Porsche-concessiehouders en 
servicebedrijven aan te vragen via de rubriek My Porsche van 
onze website, kunnen wij op uw verzoek klanten- en 
voertuiggegevens aan de desbetreffende door u 
geselecteerde bedrijven bezorgen. Als u ons uw toestemming 
geeft als onderdeel van een serviceverzoek, geven wij uw 
naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, Porsche ID, het 
voertuigidentificatienummer zoals vermeld op het 
voertuigregistratiecertificaat, uw voertuigmodel, de door u 
gekozen serviceafspraken, de door u gekozen service en uw 
bijkomende boodschap in verband met uw verzoek, evenals 
de contactmethodes die door u werden gevraagd aan de 
concessiehouder of het servicebedrijf dat door u werd 
geselecteerd voor het desbetreffende verzoek door. 
 
De doorgifte van uw persoonsgegevens vindt één maal plaats 
in verband met het desbetreffende serviceverzoek; de 
rechtsgrond voor doorgifte is artikel 6, lid 1 onder a AVG, 

d.w.z. uw toestemming. Wij slaan uw serviceverzoek op om 
het bestaande contract tussen u en ons uit te voeren 
overeenkomstig artikel 6, lid 1 onder b AVG. 
 

1.3.3 Gebruik van de individuele functies zonder 

registratie/login 
De functies op onze website, evenals de persoonsgegevens 
die in elk geval worden verwerkt, samen met de 
onderliggende doeleinden en rechtsgrond, worden hierna 
uiteengezet. 
 

1.3.3.1 Contact via livechat 
 
De voorafgaande registratie en aanmaak van een Porsche ID-
gebruikersaccount zijn vereist om deze functie te gebruiken. 
 
In bepaalde zones van onze website bieden wij livechat aan 
als methode om contact te maken en advies te krijgen. Door 
middel van livechat kunt u via sms communiceren met een 
van onze consultants. Wanneer u de livechat opent en 
gebruikt, maakt uw browser om technische redenen 
automatisch de volgende gegevens over bij de start. Wij slaan 
die gegevens op afzonderlijk van andere gegevens die u ons 
in andere omstandigheden kunt verstrekken: 
 

- De datum en het uur van het bezoek, 
- De duur van het bezoek aan onze website, 
- Het type van internetbrowser, inclusief versie, 
- Het gebruikte besturingssysteem, 
- De hoeveelheid verzonden gegevens, 
- Het soort evenement, 
- Het IP-adres, 

 
De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6, 
lid 1 onder f AVG, waarbij ons legitieme belang is de 
exploitatie en de veiligheid van onze producten en diensten 
veilig te stellen en in stand te houden en fouten recht te 
zetten. In deze context worden de gegevens ook door ons 
verwerkt – zonder een specifiek persoon te identificeren – 
voor analytische doeleinden. 
 
Als u vervolgens via de livechat nadere persoonsgegevens 
aan ons meedeelt, gebeurt dit op vrijwillige basis. Als er 
persoonsgegevens vereist zijn om uw probleem op te lossen, 
brengen wij u hiervan op de hoogte en vragen wij u ernaar. 
De teksten die u tijdens de livechats in het invoerscherm hebt 
ingevoerd, worden namens ons bewaard op de server van 
een externe dienstverlener. De rechtsgrond voor deze 
gegevensverwerking is artikel 6, lid 1 onder b AVG. 
 

2. Uw rechten als betrokkene 
 
Als persoon die betrokken is bij gegevensverwerking hebt u 
rechten die beschikbaar zijn voor u. U kunt met name ten 
allen tijde bezwaar aantekenen tegen het gebruik van cookies 
of cookieachtige technologieën. Voor details in het kader 
hiervan, zie onze Porsche Smart Mobility Cookie Policy voor 
Websites, die beschikbaar is op https://connect-
store.porsche.com/nl/nl/t/privacy 
 
Met betrekking tot de bijkomende rechten die beschikbaar 
zijn voor u verwijzen wij ook naar de desbetreffende details 
die in rubriek 13 van ons Algemeen Privacybeleid voor My 
Porsche en Porsche Connect Services / Porsche Digital 
Service Infrastructure staat, die kunnen worden ingekeken op 
https://connect-store.porsche.com/nl/nl/t/privacy 
 

3. Wijzigingen aan dit privacybeleid en versie 
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Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen 
aan dit Specifiek Privacybeleid. De huidige versie van het 
Algemeen Privacybeleid is altijd beschikbaar op 
https://connect-store.porsche.com/nl/nl/t/privacy. 
Versie: 1/11/2019 
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Porsche Smart Mobility 
 

Cookiebeleid voor websites 

 

 

Toepassingsgebied 

 
Dit Cookiebeleid voor websites geldt daarnaast voor het 
Algemeen Privacybeleid van My Porsche en Porsche Connect 
Services / Porsche Digital Service Infrastructure en het 
Specifieke Privacybeleid en, indien van toepassing, de verdere 
specifieke privacyverklaringen van de respectieve diensten in de 
vorm van websites (hierna worden die diensten een “website” 
genoemd) en beschrijft het soort, het toepassingsgebied, het 
doel en de rechtsgrond evenals de kansen om bezwaar aan te 
tekenen met betrekking tot gegevensverwerking van cookies en 
cookieachtige technologieën (hierna gezamenlijk “cookies” 
genoemd). Bovendien gelden het Algemeen Privacybeleid van My 
Porsche en Porsche Connect Services / Porsche Digital Service 
Infrastructure en het Specifieke Privacybeleid en, indien van 
toepassing, de verdere specifieke privacyverklaringen van de 
respectieve diensten in de vorm van websites met betrekking tot 
alle andere informatie. Datum 01/11/2019. 

 

Wat zijn cookies? 
 
Wij gebruiken cookies om u een uitgebreid gamma functies aan 
te bieden, uw voorkeuren te herkennen, het gebruik van onze 
website gemakkelijker te maken en onze producten en diensten 
te kunnen optimaliseren. Dat zijn meestal kleine tekstbestanden 
die met behulp van uw internetbrowser op uw computer worden 
opgeslagen. 

 

Categorieën van cookies 
 
Wij gebruiken cookies voor verschillende doeleinden en met 
verschillende functies. Wij differentiëren volgens de vraag of het 
gebruik van het cookie technisch vereist is (technische 
noodzaak), hoe lang het wordt opgeslagen en gebruikt 
(bewaringstermijn) en of het door onze website of door derden 
werd geplaatst en door welke provider dat cookie of die 
cookieachtige technologie werd geplaatst (hierna gezamenlijk 
een “cookieprovider” genoemd). 
 
Technische noodzaak 
 
Technisch noodzakelijke cookies: Wij gebruiken bepaalde 
cookies omdat ze essentieel zijn om ervoor te zorgen dat onze 
website en de functies ervan correct werken. Deze cookies 
worden automatisch ingesteld wanneer u de website bezoekt of 
een specifieke functie uitvoert, tenzij instellingen in uw browser 
het gebruik van cookies voorkomen. 
 
Niet-technisch noodzakelijke cookies: Niet-technisch 
noodzakelijke cookies worden daarentegen gebruikt om 
bijvoorbeeld het gemak en de prestaties van onze website te 
verbeteren of om instellingen die u hebt gespecificeerd, te 
bewaren. Wij gebruiken ook niet-technisch noodzakelijke cookies 
om informatie te verkrijgen over de frequentie van het gebruik 
van bepaalde zones van onze website, zodat wij in de toekomst 
gerichte aanpassingen kunnen doen om aan uw noden tegemoet 
te komen. Wij slaan geen niet-technisch noodzakelijke cookies op 
totdat u, door op het gepaste vakje te klikken, hebt bevestigd 
dat u akkoord gaat met onze cookieverklaring en onze website 
blijft gebruiken. 
 
Bewaartermijn 
 
Sessiecookies: De meeste cookies zijn alleen vereist voor de 
duur van uw huidige bezoek aan de website of uw sessie en 

worden vervolgens gewist of worden ongeldig zodra u onze 
website verlaat of uw huidige sessie verstrijkt (zogenaamde 
“sessiecookies”). Sessiecookies worden bijvoorbeeld gebruikt 
om bepaalde informatie bij te houden tijdens uw sessie, zoals uw 
registratie voor de website of de inhoud van uw winkelmandje. 
 
Permanente cookies: Cookies worden slechts occasioneel 
gedurende een langere periode bewaard, bijvoorbeeld om u te 
herkennen en uw opgeslagen instellingen te bekijken wanneer u 
de website later opnieuw bezoekt. Daardoor kunt u onze 
websites vlugger of gemakkelijker bezoeken zonder bepaalde 
instellingen, zoals uw taal van voorkeur, opnieuw te moeten 
selecteren. Permanente cookies worden automatisch verwijderd 
na een vooraf gedefinieerde termijn vanaf het ogenblik waarop u 
de website of domein bezoekt waarop het cookie werd gebruikt. 
 
Flowcookies: Deze cookies worden gebruikt voor communicatie 
tussen diverse interne Porsche-servers. Ze worden ingesteld bij 
het begin van een gebruikersinteractie en na afloop ervan 
opnieuw verwijderd. Flowcookies ontvangen een uniek 
identificatienummer tijdens de interactie, maar dit bevat geen 
identificatie-informatie over de klant of gebruiker. 
 
Cookieproviders 
 
Cookies van providers: Wanneer u onze website bezoekt, 
worden cookies over het algemeen op uw browser geplaatst 
door de exploitanten die wij voor onze website gebruiken. 
 
Cookies van derden: Zogenaamde “cookies van derden” 
anderzijds worden geplaatst en gebruikt door andere partijen of 
webpagina’s, bijvoorbeeld door providers van webanalysetools. 
Meer informatie over webanalyse en internetbezoekcijfers vindt u 
in de rest van dit Cookiebeleid. Derden kunnen cookies ook 
gebruiken om advertenties op het scherm te laten verschijnen of 
om inhoud van sociale netwerksites te integreren, bijvoorbeeld 
via sociale plugins. 

 

Gebruik van cookies voor webanalyse en 

internetbezoekcijfers 
 
Wij gebruiken de volgende diensten voor webanalyse en 
internetbezoekcijfers: 
 
Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyseservice die wordt 
verleend door Google Ireland Limited, Google Building Gordon 
House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). 
Google Analytics gebruikt cookies van derden om de frequentie 
van het gebruik van bepaalde zones van onze website en 
voorkeuren te identificeren. De informatie die door het cookie 
wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw 
ingekorte IP-adres) wordt doorgegeven aan en bewaard op een 
Google-server in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze 
informatie namens ons ten behoeve van het evalueren van uw 
gebruik van de website, de opstelling van rapporten over 
websiteactiviteit voor ons en de verlening van andere diensten in 
verband met website- en internetgebruik. 
 
De rechtsgrond voor het gebruik van diensten voor webanalyse 
en het meten van internetbezoekcijfers, zoals Google Analytics, 
is artikel 6, lid 1 onder f van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (“AVG”); ons legitieme belang vloeit voort 
uit de hiervoor uiteengezette doeleinden, met name de analyse, 
de optimalisering en de doeltreffende exploitatie van onze 
website. 
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Verwijdering van en bezwaar tegen het gebruik van 

cookies 
 
U bent niet verplicht cookies te aanvaarden wanneer u onze 
website gebruikt; als u niet wilt dat er cookies op uw apparaat 
worden opgeslagen, kunt u de desbetreffende optie in de 
systeeminstellingen van uw browser uitschakelen. U kunt ook 
eerder opgeslagen cookies op elk ogenblik van uw apparaat 
verwijderen. Als u geen cookies aanvaardt, kan dit echter leiden 
tot functionele beperkingen van onze site. 
 
U kunt bovendien het gebruik van Google Analytics-cookies 
uitschakelen door middel van een add-on op de browser als u 
geen website-analyse wilt. Deze kan hier worden gedownload: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
 
In dit geval wordt “opt-out”-informatie opgeslagen op uw 
apparaat; ze wordt gebruikt om uw deactivering van Google 
Analytics te identificeren. Opgelet: dergelijke opt-outinformatie 
deactiveert Google Analytics alleen op het apparaat en de 
browser waarop ze werd geïnstalleerd. 

 
Mogelijk moet u ze ook opnieuw installeren als u cookies van uw 
apparaat verwijdert. Als alternatief voor de add-on op de 
browser, bijvoorbeeld op mobiele apparaten, kunt u de 
verzameling van gegevens door Google Analytics ook 
voorkomen door op de volgende link te klikken: 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/. Dit stelt een opt-
outcookie in die de toekomstige verzameling van uw gegevens 
voorkomt. De opt-outcookie is alleen geldig voor de browser die 
wordt gebruikt wanneer hij werd ingesteld en alleen voor onze 
website, en wordt bewaard op uw apparaat. Als u de cookies in 
uw browser verwijdert, moet u de opt-outcookie opnieuw 
instellen. 
 
U kunt ook de “niet traceren-functie” op uw apparaat activeren. 
Wanneer deze functie ingeschakeld is, informeert uw apparaat 
de desbetreffende service dat u niet wilt worden getraceerd. 
 
Meer bepaald de volgende cookies kunnen worden opgeslagen 
wanneer u onze website bezoekt: 

 
 

  



 

Pagina 12 van 13 
Laatst bijgewerkt op 11/2019 - Specifiek Privacybeleid - Cookiebeleid voor websites - Nederland - NL - Versie 1.1 

Lijst van cookies 

 
My Porsche en Porsche Connect Store / My Porsche- en Porsche Connect Store-website 
 

Name van cookie Technische 
noodzaak 

Bewaartermijn Cookieprovider Doel en belang Rechtsgrond 

CIAM.s Ja Flowcookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Deze cookie is vereist om na te gaan 
of de browser van de gebruiker 
cookies ondersteunt. 

Artikel 6, lid 
1 onder f 
AVG 

CIAM.m Ja Sessiecookies 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Deze cookie is vereist voor 
gebruikersauthenticatie. 

Artikel 6, lid 
1 onder f 
AVG 

bCIAM.h Ja Sessiecookies 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Deze cookie is vereist om de 
gebruikerssessie en de My Porsche-
login op te slaan. 

Artikel 6, lid 
1 onder f 
AVG 

CIAM.status Ja Sessiecookies 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Deze cookie is vereist om de status 
van de gebruikerssessie op My 
Porsche te controleren. 

Artikel 6, lid 
1 onder f 
AVG 

pcc.cookieAcceptance Ja 

Permanente 
cookie 
(retentietermijn:  
1 jaar) 

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

Deze cookie slaat de beslissing van de 
gebruiker over de vraag of er cookies 
op zijn/haar browser mogen worden 
geplaatst, op. 

Artikel 6, lid 
1 onder f 
AVG 

nonce.* Ja Flowcookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Deze cookie slaat de beslissing van de 
gebruiker over de vraag of er cookies 
op zijn/haar browser mogen worden 
geplaatst, tijdelijk op. 

Artikel 6, lid 
1 onder f 
AVG 

PF Ja Sessiecookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Deze cookie is vereist voor interne 
gebruikersauthenticatie tussen diverse 
Porsche-servers. 

Artikel 6, lid 
1 onder f 
AVG 

CIAM.pcc Ja Sessiecookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Deze cookie is vereist om de 
gebruikerssessie en de My Porsche-
login op te slaan. 

Artikel 6, lid 
1 onder f 
AVG 

f5_cspm Ja Sessiecookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Deze cookie is vereist om de gebruiker 
door de load balancer naar een 
proxyserver te leiden.  

Artikel 6, lid 
1 onder f 
AVG 

_utma Nee 

Permanente 
cookie 
(retentietermijn: 
2 jaar) 

Google 
Deze cookie bewaart het aantal 
bezoeken door een gebruiker voor 
Google Analytics. 

Artikel 6, lid 
1 onder f 
AVG 

_utmt Nee Sessiecookie Google 

Deze cookie bewaart het type 
verzoeken door een gebruiker voor 
Google Analytics. Hij maakt een 
onderscheid tussen evenementen, 
transacties en artikelen. 

Artikel 6, lid 
1 onder f 
AVG 

_utmb Nee Sessiecookie Google 
Deze cookie slaat de duur van een 
gebruikerssessie voor Google Analytics 
op. 

Artikel 6, lid 
1 onder f 
AVG 

_utmz Nee Sessiecookie Google 

Deze cookie slaat de 
doorverwijspagina op vanaf waar de 
gebruiker op My Porsche arriveert voor 
Google Analytics. 

Artikel 6, lid 
1 onder f 
AVG 

_utmv Nee Sessiecookie Google 

Deze cookie voegt opgeslagen 
gegevens voor Google Analytics samen 
zodat hij door Porsche AG op het 
scherm kan worden getoond in 
individuele, geanonimiseerde 
rapporten. 

Artikel 6, lid 
1 onder f 
AVG 

NREUM Nee 

Sessiecookie 
die wordt 
verwijderd 
wanneer de 
browser wordt 
gesloten. 

New Relic Inc. 

Deze cookie wordt alleen aangemaakt 
in browsers die de Navigation Timing 
API niet ondersteunen. Als een browser 
de Navigation Timing API ondersteunt, 
kan er een native interface worden 
gebruikt om het beginuur van de 
navigatie te bepalen. 

Artikel 6, lid 
1 onder f 
AVG 

NRAGENT Nee 

Sessiecookie 
die wordt 
verwijderd 
wanneer de 

New Relic Inc. 

Deze cookie wordt gebruikt om te 
communiceren tussen de 
eindgebruikersmetrieken van de New 
Relic collector en de agenten die 

Artikel 6, lid 
1 onder f 
AVG 
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browser wordt 
gesloten. 

draaien in de bijbehorende 
webapplicatie. Een token identificeert 
en correleert 
applicatielaagtransactiesporen met 
overeenstemmende browsertracks. 

JSESSIONID Nee 

Sessiecookie 
die wordt 
verwijderd 
wanneer de 
browser wordt 
gesloten. 

New Relic Inc. 

Deze cookie wordt gebruikt om een 
sessie-ID op te slaan, zodat New Relic 
het aantal sessies voor een applicatie 
kan monitoren. De cookiewaarde wordt 
gegenereerd door Jetty. 

Artikel 6, lid 
1 onder f 
AVG 

pcc-pers Ja Sessiecookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Deze cookie wordt gebruikt om een 
sessie-ID op te slaan, zodat de 
Porsche Connect Store uw sessie kan 
verwerken. De cookiewaarde wordt 
gegenereerd door de load balancer. 

Artikel 6, lid 
1 onder f 
AVG 

yCluster Nee Sessiecookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Deze cookie wordt gebruikt om een 
sessie-ID op te slaan, zodat de 
Porsche Connect Store uw sessie kan 
verwerken. De cookiewaarde wordt 
gegenereerd door de applicatie. 

Artikel 6, lid 
1 onder f 
AVG 

 


