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Porsche Smart Mobility GmbH 

 

Almenn persónuverndarstefna 

 

Þjónusta My Porsche og Porsche Connect / Innviðir stafrænnar þjónustu Porsche 

 

 
Það gleður Porsche Smart Mobility GmbH (hér á eftir nefnd 
„við“ eða „PSM GmbH“) að þú skulir nota My Porsche, 
þjónustu Porsche Connect og aðrar stafrænar vörur okkar 
(hér á eftir einnig nefnt, hvert fyrir sig og sameiginlega, 
„þjónusta“ og sameiginlega „innviðir stafrænnar þjónustu 
Porsche“ og að þú skulir sýna fyrirtæki okkar og vörum 
áhuga. Persónuvernd þín er okkur mikilvæg. Okkur er afar 
annt um að vernda persónuupplýsingar þínar og meðhöndla 
þessi gögn af trúnaði. Öll vinnsla persónuupplýsinga er 
samkvæmt lagaákvæðum gagna- og persónuverndarlaga, 
einkum almennu persónuverndarreglugerðar 
Evrópusambandsins (hér á eftir nefnd „almenna 
persónuverndarreglugerðin“). Í þessari persónuverndarstefnu 
færðu upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga og réttindi 
þín sem skráður aðili vegna notkunar þinnar á þjónustu okkar. 
Upplýsingar um hverja þjónustu fyrir sig er að finna í þar að 
lútandi persónuverndarstefnu og, eftir atvikum, ítarlegri 
persónuverndaryfirlýsingu fyrir viðkomandi þjónustu. 
 
Sé tengt í þessa persónuverndarstefnu frá vefsvæðum 
utanaðkomandi samfélagsmiðla gilda eftirfarandi skilmálar 
aðeins að því marki sem gagnavinnsla innan slíkra vefsvæða 
er í raun á ábyrgðarsviði okkar og að því gefnu að engar 
nánari upplýsingar um gagna- og persónuvernd á slíkum 
vefsvæðum samfélagsmiðla séu veittar og hafi því forgang. 
 

1. Ábyrgðaraðili gagna og gagnaverndarfulltrúi; 

samskiptaupplýsingar 

 
Nema annað sé sérstaklega tekið fram í þessari almennu 
persónuverndarstefnu, sérstakri persónuverndarstefnu sem 
byggð er á henni eða, eftir atvikum, ítarlegri 
persónuverndaryfirlýsingu um sérstaka þjónustu er 
ábyrgðaraðili gagnavinnslu í skilningi gagna- og 
persónuverndarlaga: 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Þýskaland 
Netfang: smartmobility@de.porsche.com 
 
Við hvetjum þig til að hafa samband við okkur ef þú hefur 
spurningar eða ábendingar um gagna- eða persónuvernd. 
 
Hægt er að hafa samband við gagnaverndarfulltrúa okkar 
með eftirfarandi hætti: 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Gagnaverndarfulltrúi/Data Protection Officer 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Þýskaland 
Netfang: dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com 

 

 

2. Viðfangsefni gagnaverndar 

 
Viðfangsefni gagnaverndar er vernd persónuupplýsinga. Með 
því er átt við hvers konar upplýsingar um persónugreindan 
eða persónugreinanlegan einstakling („skráðan aðila“). Þetta 
felur í sér upplýsingar á borð við nafn, póstfang, netfang eða 
símanúmer, auk upplýsinga sem nauðsynlegar eru við notkun 
á innviðum stafrænnar þjónustu Porsche. 

 

3. Eðli, umfang, tilgangur og lagagrundvöllur 

gagnavinnslu í innviðum stafrænnar þjónustu Porsche. 

 
Í þessari almennu persónuverndarstefnu færðu yfirlit yfir eðli, 
umfang, tilgang og lagagrundvöll gagnavinnslu þegar þú 
skráir, stofnar og notar Porsche-notandareikning og þegar þú 
notar Porsche-notandareikninginn til að bóka og nota þjónustu 
okkar. Í eftirfarandi texta er einnig að finna upplýsingar um 
gagna- og persónuvernd, svo sem um viðtakendur 
persónuupplýsinga, gagnavinnslu í þriðju löndum og réttindi 
þín sem skráður aðili, sem gilda almennt um notkun á 
innviðum stafrænnar þjónustu Porsche. Nánari upplýsingar um 
vinnslu persónuupplýsinga í tiltekinni þjónustu, viðkomandi 
lagagrundvöll og sérstök réttindi skráðra aðila hvað 
viðkomandi þjónustu varðar er að finna í sérstakri 
persónuverndarstefnu fyrir þjónustuna og, eftir atvikum, 
sérstakri persónuverndaryfirlýsingu fyrir viðkomandi þjónustu. 

 

4. Porsche-notandareikningur 

 
Til þess að nota innviði stafrænnar þjónustu Porsche og 
tilheyrandi þjónustu til fulls er nauðsynlegt að skrá og stofna 
Porsche-notandareikning í My Porsche. Þegar þú hefur lokið 
skráningarferlinu og stofnað Porsche-notandareikning færðu 
Porsche-auðkenni (notandanafn fyrir Porsche-
notandareikninginn). Við skráningu, stofnun og notkun á 
Porsche-notandareikningi er unnið úr persónuupplýsingum og 
þær kunna að vera fluttar til þriðja aðila, eins og lýst er hér á 
eftir, til að gera okkur kleift að uppfylla 
samningsskuldbindingar okkar. Nema annað sé tekið fram fer 
öll sú vinnsla sem lýst er í þessum hluta fram til að framfylgja 
samningnum okkar á milli á grundvelli b-liðar 1. mgr. 6. gr. 
almennu persónuverndarreglugerðarinnar. 

 

4.1 Skráningarferlið og stofnun Porsche-

notandareiknings 

 
Hægt er að skrá og stofna Porsche-notandareikning á tvennan 
hátt: 

 

 

4.1.1 Boð frá viðurkenndum söluaðila 

 
Ef þú velur þennan kost mun viðurkenndur söluaðili nota 
aðgang sinn að kerfum okkar til að skrá upplýsingarnar sem 
þú hefur veitt honum. Þú gætir þá fengið tengil í tölvupósti 
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sem þú þarft að nota til að staðfesta skráninguna og stofna 
Porsche-notandareikninginn. Athugið að viðurkenndir 
söluaðilar eru sjálfstæð fyrirtæki sem lúta ekki okkar stjórn. 
Þú þarft einnig að staðfesta skráninguna með öðrum hætti, til 
dæmis með kóða í textaskilaboðum sem þú þarft að slá inn til 
að skrá og stofna Porsche-notandareikninginn. 

 

4.1.2 Eigin skráning 

 
Hafir þú ekki skráð og stofnað Porsche-notandareikning með 
tilstilli viðurkennds söluaðila getur þú skráð og stofnað 
Porsche-notandareikning á eigin vegum og skráð 
persónuupplýsingar sjálf(ur). Í sumum löndum getur þú einnig 
skráð ökutæki og notað frekari stafræna þjónustu sem er 
eingöngu ætluð eigendum ökutækja. Til þess þarftu einnig að 
senda inn afrit af persónuskilríkjum og staðfestingu á 
eignarhaldi eða, ef þú ert ekki eigandi ökutækisins, heimild frá 
eiganda þegar þú hefur slegið inn verksmiðjunúmer 
ökutækisins. Þessi gögn eru yfirfarin á grundvelli 
sannprófunarviðmiða okkar. Sem staðfestingu á sannprófun 
munum við einnig geyma nöfn, fæðingardaga, fæðingarstaði, 
heimilisföng og upplýsingar um gildistíma skjalanna 
samkvæmt viðkomandi persónuskilríkjum og verksmiðjunúmer 
ökutækisins, nöfn eigenda og heimilisföng sem koma fram á 
skjölum um eignarhald. Að sannprófun lokinni verður afritum 
þessara skjala eytt. Ef þú bætir við ökutæki, og sérstakt 
ökutæki er því tengt við þig á Porsche-notandareikningnum, 
myndast svonefndur ökutækjatengill (hér á eftir nefndur 
„ökutækjatengill“). Að yfirferð lokinni færð þú sendan tengil í 
tölvupósti sem þú þarft að nota til að staðfesta skráninguna 
og stofna Porsche-notandareikninginn. Þú þarft einnig að 
staðfesta skráninguna með öðrum hætti, til dæmis með kóða 
í textaskilaboðum sem þú þarft að slá inn til að skrá og stofna 
Porsche-notandareikninginn. 
 
Í eigin skráningu er þess krafist að þú sendir inn myndir úr 
tækinu þínu. Þú verður því beðin(n) um aðgangsheimild að 
myndavél eða myndasafni tækisins. Þér er í sjálfsvald sett 
hvort þú veitir þessa heimild. Ef þú vilt notast við eigin 
skráningu þarftu þó að veita nauðsynlega heimild því annars 
er ekki hægt að nota eigin skráningu. Heimildin er virk þar til 
þú endurstillir hana í tækinu og/eða vefvafra með því að 
slökkva á viðkomandi stillingu. 
 

(a) Tilskildar upplýsingar við skráningu og stofnun á 

Porsche-notandareikningi 
 
Þegar þú skráir og stofnar Porsche-notandareikning þarftu, ef 
um eigin skráningu er að ræða, að færa inn netfang, lykilorð, 
nafn þitt og alla titla og nafnauka, heimilisfang og 
samskiptaupplýsingar, farsímanúmer, netfang og, þar sem 
slíkt á við, tungumál sem þú vilt nota í samskiptum við okkur 
eða, ef skráning og stofnun Porsche-notandareiknings fer 
fram með tilstilli viðurkennds söluaðila, staðfesta þessar 
persónuupplýsingar við skráningu og stofnun á Porsche-
notandareikningi. Þessar persónuupplýsingar eru 
nauðsynlegar til að setja upp og hafa umsjón með Porsche-
notandareikningnum svo þú getir notað alla þá þjónustu sem 
innviðir stafrænnar þjónustu Porsche bjóða upp á. Í sumum 
löndum getur þú einnig notað vöruframboð okkar sem 
hugsanlegur viðskiptavinur. Ef um slíkt er að ræða þarftu 
aðeins að gefa upp nafn, netfang og lykilorð. Við þurfum á 
þessum persónuupplýsingum að halda, og þar sem svo á við, 
frekari upplýsingum, ekki síst til að geta svarað beiðnum, 
spurningum og gagnrýni. Við geymum einnig upplýsingar um 
hvenær þú skráðir þig síðast inn. Við skráningu og stofnun á 
Porsche-notandareikningi framkvæmum við trúverðugleikapróf 
á nafni þínu og heimilisfangi. 
 

(b) Valfrjálsar upplýsingar við skráningu og stofnun á 

Porsche-notandareikningi 
 
Við skráningu og stofnun á Porsche-notandareikningi býðst 
þér einnig tækifæri til þess að veita aðrar valfrjálsar 
upplýsingar, svo sem viðbótarupplýsingar um nafn (t.d. 
akademíska titla, o.s.frv.), samskiptaupplýsingar fyrir 
fyrirtæki, fæðingardag, önnur símanúmer, 
greiðslukortaupplýsingar (sem eru eingöngu geymdar hjá 
greiðsluþjónustufyrirtækinu), og skráningarnúmer ökutækisins 
þíns, auk sérvalins heitis ökutækisins. Þú getur einnig veitt 
upplýsingar um áhugamál þín og kjörstillingar auk þess 
hvernig þú vilt að við höfum samband við þig. Athugaðu að 
þessar upplýsingar eru ekki nauðsynlegar til að skrá og 
stofna Porsche-notandareikning og það er algjörlega þín 
ákvörðun hvort þú viljir veita okkur þessar 
persónuupplýsingar. 

 

4.2 Innviðir stafrænnar þjónustu Porsche: Gagnavinnsla 

eftir skráningu og stofnun á Porsche-notandareikningi 

 
Ef þú hefur skráð og stofnað Porsche-notandareikning munum 
við deila grunnupplýsingum um notandareikninginn þinn og 
ökutæki með söluaðilum Porsche sem veita þjónustu svo 
samtök söluaðila okkar geti veitt þér nauðsynlega þjónustu. 
Við gerum þetta til að efna samning okkar við þig á grundvelli 
b-liðar 1. mgr. 6. gr. í almennu persónuverndarreglugerðinni. Í 
þessu skyni munum við senda, auk verksmiðjunúmers 
ökutækisins, notandanafn þitt (Porsche-auðkenni), tæknilegt 
og/eða sölutengt framboð á þjónustu og vörum og tilboð á 
vörum fyrir Porsche-notandareikning þinn eða ökutæki, sem 
og upplýsingar um viðeigandi viðburði. Þetta verður gert sem 
hluti af stofnun, breytingum eða eyðingu Porsche-
notandareikningsins, þegar ökutæki eru tengd við hann, val á 
seljanda eða þegar þjónusta er virkjuð eða gerð óvirk. 
 
Ef þú hefur valið viðurkenndan söluaðila og veitt samþykki þitt 
verður persónuupplýsingum þínum sem geymdar eru á 
Porsche-notandareikningnum, sér í lagi samskiptaupplýsingar, 
gögn um stuðning, samninga og þjónustu, sem og gögn um 
áhugasvið þitt, ökutæki þín og þjónustu sem þú notar, einnig 
deilt með viðurkennda söluaðilanum og þær samstilltar við 
allar persónuupplýsingar sem hann kann að geyma um þig. Ef 
þú vilt ekki lengur að gögn um þig verði send áfram getur þú 
breytt því í notandastillingunum Porsche-notandareikningsins. 
Fyrrnefndum persónuupplýsingum verður þá ekki lengur deilt 
með viðurkennda söluaðilanum. Lagagrundvöllurinn fyrir 
vinnslu persónuupplýsinga í þessu samhengi er samþykki þitt 
samkvæmt a-lið 1. mgr. 6. gr. í almennu 
persónuverndarreglugerðinni 

 

4.3 Að eyða Porsche-notandareikningi 

 
Ef þú eyðir Porsche-notandareikningnum verður 
persónuupplýsingunum á reikningnum einnig eytt þegar 
samningssambandinu lýkur, en ekki fyrr en fyrirliggjandi 
þjónustuleyfi hafa fallið úr gildi. Að því marki sem varðveita 
þarf persónuupplýsingar af lagalegum ástæðum verður lokað 
fyrir notkun á gögnunum (svokölluð „takmörkun á vinnslu“). 
Persónuupplýsingarnar eru þá ekki lengur tiltækar fyrir frekari 
notkun, sér í lagi notkun á þjónustu. Þjónustan verður því ef til 
vill ekki lengur starfhæf, að fullu eða nokkru leyti, né getur þú 
notast við innviði stafrænnar þjónustu Porsche að fullu leyti. 
Ef aðrir ábyrgðaraðilar gagna innan Porsche-
fyrirtækjasamstæðunnar, og á meðal söluaðila hennar, stunda 
úrvinnslu persónuupplýsinga innan síns ábyrgðarsviðs verður 
úrvinnsla þeirra gagna óbreytt. Að því marki sem 
persónuupplýsingum hefur verið deilt með söluaðila að þínu 
vali, á grundvelli samþykkis þíns samkvæmt a-lið 1. mgr. 6. 
gr. í almennu persónuverndarreglugerðinni, munum við láta 
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viðkomandi söluaðila vita að Porsche-notandareikningi þínum 
hafi verið eytt. 

 

5. Miðlæg þjónusta 

 

5.1 Bókun og virkjun þjónustu; meðhöndlun 

greiðsluupplýsinga 

 
Þú getur bókað staka eða margvíslega My Porsche og 
Porsche Connect þjónustu og virkjað þjónustuleyfi. Þegar þú 
velur viðkomandi þjónustu eða þjónustupakka getur þú einnig 
skoðað sérstakar upplýsingar vinnslu persónuupplýsinga, sem 
gilda um viðkomandi, í þjónustulýsingu viðkomandi þjónustu. 
Til þess að inna af hendi og uppfylla bókun og 
samningssamband við þig í tengslum við hana vinnum við ekki 
eingöngu úr viðkomandi bókunarupplýsingum heldur einnig 
persónuupplýsingum um þig sem við söfnum þegar Porsche-
notandareikningurinn er skráður og stofnaður. Þú getur breytt 
upplýsingum um heimilisfang greiðanda áður en vinnslu á 
bókuninni lýkur. Ef þú gerir það munum við nota nýja 
heimilisfangið við gjaldtöku og útgáfu reikninga. 
 
Við höfum gert samning við greiðslumiðlun til að annast 
greiðslur fyrir greidda þjónustu My Porsche og Porsche 
Connect og Porsche Drive. Í þessu skyni vinnum við úr 
kreditkortaupplýsingum þínum, auk viðkomandi 
greiðsluupplýsinga og IP-tölu. Þegar greidd þjónusta er bókuð 
flytjum við til dæmis upplýsingar um reikningsfjárhæð, IP-tölu 
og einkvæman færslukóða sem notaður er við meðhöndlun 
greiðslunnar. Greiðslumiðlunin meðhöndlar 
kreditkortaupplýsingar og greiðsluna í kerfum sínum fyrir hönd  
PSM GmbH. Þegar þú slærð inn kreditkortaupplýsingar þínar 
gerir þú það beint í innsláttarreit greiðslumiðlunarinnar, sem 
dulkóðar upplýsingarnar með sjálfstæðum hætti í tækinu þínu. 
Við miðlum síðan þessum dulkóðuðu upplýsingum til 
greiðslumiðlunarinnar sem geymir þær og notar til að inna 
greiðslu þína af hendi. Lagagrundvöllur þessarar vinnslu er 
framkvæmd samnings samkvæmt b-lið 1. mgr. 6. gr. í 
almennu persónuverndarreglugerðinni. 
 
Fyrir okkar hönd, og eingöngu í þeim tilgangi að annast 
viðskiptakröfur (þar á meðal að sinna eftirliti með reglufylgni 
ef þess er krafist samkvæmt lögum) og kanna lánshæfi, 
vinnur greiðslumiðlunin úr viðskipta- og samskiptaupplýsingum 
þínum (nafni, póstfangi, netfangi, viðskiptavinanúmeri á 
Porsche Connect og, ef við á, heiti fyrirtækis og 
hlutdeildarfélaga) og verksmiðjunúmeri ökutækis sem fram 
kemur í skjölum um eignarhald. Lagagrundvöllurinn fyrir 
vinnslu persónuupplýsinga í ofangreindum tilgangi er, 
samkvæmt c-lið 1. mgr. 6. gr. í almennu 
persónuverndarreglugerðinni, að uppfylla lagaskyldu sem á 
okkur hvílir eða, samkvæmt f-lið 1. mgr. 6. gr. í almennu 
persónuverndarreglugerðinni, lögmætir hagsmunir okkar hvað 
varðar að hlíta lagaskilyrðum. 
 
Að bókun lokinni er hægt að virkja þjónustuna. Þegar þú gerir 
það mun kerfið geyma notkunarheimildina og listinn yfir 
þjónustu í boði er uppfærður því til samræmis. 
 
Til að nota tiltekna þjónustu (svo sem tilboð á hleðslustöðvum) 
er, í mörgum löndum þar sem þjónustan er boðin við kaup á 
vöru, sérútbúið kort með RFID-flögu (Porsche-notandakort, 
Porsche-greiðslukort) sent í pósti. Auðkennisnúmer er vistað í 
kortinu og hægt er að nota það til að tengja kortið við 
Porsche-notandareikning. Engar persónuupplýsingar utan 
auðkennisnúmersins, sér í lagi ekki nafn eða heimilisfang, eru 
geymdar stafrænt á kortinu sjálfu. Ef kortið týnist getur þú 
lokað fyrir notkun á því á Porsche-notandareikningnum. 
 

Þegar Porsche-notandakortið hefur verið afhent er hægt að 
nota það beint á tilgreindum stöðum (t.d. á hleðslustöðvum). 
 
Nema annað sé tekið fram fer vinnslan sem lýst er í þessum 
hluta fram svo við getum efnt samning okkar við þig á 
grundvelli b-liðar 1. mgr. 6. gr. í almennu 
persónuverndarreglugerðinni. 

 

5.2 Notkun á þjónustu My Porsche og Porsche Connect 

 
Þú getur notað þjónustuna My Porsche og Porsche Connect, 
sem þú hefur bókað og eftir því um hvaða þjónustu er um að 
ræða, í ökutækinu þínu (að því marki sem slíkt er í boði fyrir 
ökutækið þitt) í gegnum þráðlausa nettengingu eða í gegnum 
önnur tæki í My Porsche eða Porsche Connect-forritinu og, 
þar sem svo á við, einnig frá mörgum eða öllum 
aðgangsstöðum. Í þessu skyni tengist ökutækið þitt eða 
viðkomandi tæki innviðum stafrænnar þjónustu Porsche. 
 
Ef þú notar bókaða þjónustu í gegnum My Porsche eða 
Porsche Connect-verslunina í ökutækinu þínu eða öðrum 
tækjum vinnum við úr persónuupplýsingum þínum í því skyni 
að bjóða upp á notkun þjónustunnar, í stoðtilgangi og í öðrum 
sértilgreindum tilgangi. Nema annað sé tekið fram söfnum 
við, vinnum úr og notum persónuupplýsingar þínar aðeins eftir 
því sem nauðsynlegt er til að bjóða þér upp á viðkomandi 
þjónustu My Porsche eða Porsche Connect. 
 
Við notkun á einstökum þjónustum My Porsche eða Porsche 
Connect fer fram úrvinnsla á eftirfarandi flokkum af 
persónuupplýsingum, til dæmis eftir því hvernig viðkomandi 
þjónusta virkar: 
 

a) auðkennisupplýsingar, svo sem verksmiðjunúmer 
ökutækisins, Porsche-auðkennið þitt og tækis- og 
kerfisauðkenni tækjanna þinna og hreyfanlegra 
fjarskiptaeininga, sem þörf er á til að 
persónugreina þig eða til að auðkenna tækið þitt 
eða ökutæki svo koma megi á tengingum, nota 
þjónustuna eða fá aðgang að efni; 

b) leyfisupplýsingar, þar á meðal upplýsingar til að 
sýna að ökutækið eða viðkomandi tæki hafi verið 
virkjað fyrir viðeigandi þjónustu Porsche Connect, 
sem hægt er að tengja við persónuupplýsingarnar 
sem þú gafst upp þegar þú skráðir og stofnaðir 
Porsche-notandareikninginn; 

c) innskráningarupplýsingar sem eru nauðsynlegar ef 
þú vilt nota þjónustu annarra þjónustuaðila sem 
krefjast innskráningar í ökutækið eða önnur tæki; 

d) samskiptaupplýsingar sem þarf til að koma á 
tengingu milli ökutækisins og/eða annarra tækja 
og netþjóna okkar eða utanaðkomandi 
þjónustuaðila sem bjóða upp á efni fyrir þjónustu 
Porsche Connect; 

e) upplýsingar um staðsetningu og hreyfingu, svo 
sem GPS-gögn og gögn um hraða, sem eru 
nauðsynlegar til að nota efni byggt á staðsetningu; 

f) tungumálaupplýsingar fyrir raddstýringu og 
raddfærslur í tiltekinni þjónustu Porsche Connect. 
Raddupplýsingar eru sendar á upptökusniði til 
okkar frá ökutækinu eða tæki í því skyni að breyta 
þeim yfir í texta. Þjónustuaðili býr svo til texta sem 
er sendur til baka til ökutækisins en síðan er 
upptökunni eytt hjá okkur. 

g) samskiptaupplýsingar, sem eru notaðar við 
samskiptaþjónustu eins og að senda tölvupóst eða 
textaskilaboð; 

h) greiðsluupplýsingar, svo sem sundurliðaður 
reikningur vegna hleðslu. Við munum ef til vill 
tengja þessar upplýsingar við póstfang þitt og 
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greiðsluupplýsingar til að útbúa reikning fyrir stakt 
tilvik; 

i) annað efni, sem verður að miðla til okkar eða 
þjónustuaðila, til að hægt sé að framkvæma 
þjónustu fyrir þig. 

 
Ítarlegar upplýsingar um hvaða persónuupplýsingum við 
söfnum og vinnum úr hjá tilteknum netþjónustum má finna í 
þjónustulýsingu viðkomandi netþjónustu á https://connect-
store.porsche.com/is/en. 
 
Nema annað sé tekið fram hér, í sérstakri 
persónuverndarstefnu eða, eftir atvikum, í sérstakri 
persónuverndaryfirlýsingu fyrir tiltekna þjónustu vinnum við 
persónuupplýsingar í hverju tilfelli á grundvelli b-liðar 1. mgr. 
6. gr. í almennu persónuverndarreglugerðinni í því skyni að 
veita þér þjónustuna og framkvæma viðkomandi samning. 

 

5.3 Notkun á þjónustu utanaðkomandi þjónustuaðila 

 
Ef þú notar þjónustu frá utanaðkomandi þjónustuaðila, sem þú 
hefur gert sjálfstæðan samning við, getur verið að efni 
viðkomandi þjónustu birtist í ökutæki þínu eða tæki og að 
upplýsingum sé miðlað á milli ökutækis eða tækis þíns og 
viðkomandi þjónustuaðila. 
Við höfum engin áhrif á gagnavinnslu þessara þjónustuaðila 
eða því hvar gagnavinnslan fer fram. Því skaltu kynna þér 
persónuverndaryfirlýsingar utanaðkomandi þjónustuaðila til að 
fá upplýsingar um eðli, umfang og tilgang vinnslu 
persónuupplýsinga í viðkomandi þjónustu. 
 
Við flytjum nauðsynlegar persónuupplýsingar til viðkomandi 
þriðja aðila á grundvelli b-liðar 1. mgr. 6. gr. í almennu 
persónuverndarreglugerðinni í því skyni að uppfylla samning 
okkar við þig. 

 

6. Verndun lögmætra hagsmuna 

 
Að því marki sem við vinnum persónuupplýsingar til að gæta 
lögmætra hagsmuna okkar fer sú vinnsla fram til viðbótar við 
gagnavinnsluna og tilganginn sem lýst er í þessari almennu 
persónuverndarstefnu, sérstökum persónuverndarstefnum 
eða, eftir atvikum, sérstökum persónuverndaryfirlýsingum 
fyrir viðkomandi þjónustu, einkum hvað eftirtalda hagsmuni 
varðar: 
 

1. frekari þróun á vörum, þjónustu og tilboðum til 
viðskiptavina, auk annarra ráðstafana til að stýra 
viðskiptum og ferlum; 

2. aðgerðir til að auka vörugæði og draga úr bilunum 
og truflunum, m.a. með því að greina upplýsingar 
um ökutæki og ábendingar viðskiptavina; 

3. gagnavinnsla á miðlægum verkvangi fyrir 
mögulega viðskiptavini og notendaþjónustu og í 
tryggðar- og sölukerfum í því skyni að veita 
núverandi og mögulegum viðskiptavinum sérsniðna 
þjónustu; 

4. meðhöndlun ábyrgðar- og þjónustutilfella og 
afgreiðsla fyrirspurna og annarra beiðna frá 
mögulegum viðskiptavinum og ósamningsbundnum 
viðskiptavinum; 

5. greining á eftirspurn og markhópum, t.d. 
útreikningur og mat á hollustu, smekk og 
sölumöguleikum; 

6. áhættustýring og samræming innköllunaraðgerða; 
7. athuganir á lánshæfi, með því að deila gögnum 

með fyrirtækjum sem veita upplýsingar um 
skuldastöðu (t.d. SCHUFA); 

8. samræmi við lög, varnir gegn lögbrotum (einkum 
afbrotum), lagalegur réttur og varnir gegn 
réttarkröfum; 

9. framboð, rekstur og öryggi tæknikerfa og 
gagnastjórnunar. 

 
Viðkomandi gagnavinnsla fer fram á grundvelli f-liðar 1. mgr. 
6. gr. í almennu persónuverndarreglugerðinni. 

  

7. Samþykki 

 
Ef þú veitir samþykki fyrir tiltekinni gagnavinnslu af okkar hálfu 
er samþykkið ávallt veitt fyrir vinnslu í sérstökum tilgangi á 
grundvelli samþykkisyfirlýsingarinnar hverju sinni. Í þessu 
tilfelli fer vinnsla gagna fram á grundvelli a-liðar 1. mgr. 6. gr. 
í almennu persónuverndarreglugerðinni. Ef þú veitir ekki 
samþykki þitt getum við ekki orðið við beiðninni sem fellur 
undir samþykkið. Þú getur hvenær sem er afturkallað 
samþykki þitt án þess að það hafi áhrif á lögmæti vinnslunnar 
sem hefur þegar farið fram á grundvelli samþykkisins áður en 
það var afturkallað. 
 
Á grundvelli samþykkis þíns er fyrirtækjunum sem tiltekin eru í 
samþykkisyfirlýsingunni heimilt að nota gögnin í sérstökum 
tilgangi, t.d. til að veita viðskiptavinum og mögulegum 
viðskiptavinum persónulega þjónustu, og hafa samband við 
þig eftir uppgefnum samskiptaleiðum. 
 
Ef við notum gögnin til að veita viðskiptavinum og mögulegum 
viðskiptavinum persónulega þjónustu í þessu skyni er 
tilgangurinn að veita þér spennandi vöru- og þjónustuupplifun 
frá Porsche og gera samskipti við þig eins persónuleg og 
viðeigandi og unnt er. Það veltur á því hvaða gögnum hefur 
verið safnað á grundvelli fyrirspurna, pantana og ráðgjafar 
(t.d. við kaup á Porsche-vörum) hvaða upplýsingar frá þér eru 
notaðar sérstaklega til þess að veita viðskiptavinum og 
mögulegum viðskiptavinum persónulega þjónustu og hvaða 
upplýsingar (t.d. um áhugamál) þú veittir þegar viðkomandi 
samskipti áttu sér stað (t.d. á þessu vefsvæði eða í Porsche 
Zentrum). 
 
Í þessum tilvikum veltur umfang og tilgangur samþykkis þíns á 
orðalagi samþykkisyfirlýsingarinnar þegar samskiptin áttu sér 
stað. 

 

8. Viðtakendur persónuupplýsinga 

 
Viðtakendur innan fyrirtækis: Innan PSM GmbH takmarkast 
aðgangur við einstaklinga sem þarfnast hans í þeim sérstaka 
tilgangi sem tilgreindur er. 
 
Viðtakendur utan fyrirtækis: Við sendum persónuupplýsingar 
þínar eingöngu til viðtakenda utan PSM GmbH ef það reynist 
nauðsynlegt til að veita viðkomandi þjónustu, ef önnur lagaleg 
heimild er fyrir hendi eða ef við höfum samþykki þitt fyrir því. 
 
Viðtakendur utan fyrirtækis kunna að vera eftirfarandi: 
 
a) Vinnsluaðilar: 
 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, hlutdeildarfélög þess eða 
utanaðkomandi þjónustuaðilar sem við notum til að veita 
þjónustu, til dæmis hvað varðar tæknilega innviði og 
þjónustu/viðhald fyrir PSM GmbH eða efnisframboð. Við 
veljum þessa vinnsluaðila vandlega og höfum reglulegt eftirlit 
með þeim til að tryggja að gætt sé að persónuvernd. 
Þjónustuaðilarnir mega eingöngu nota gögn í þeim tilgangi 
sem við tilgreinum og samkvæmt fyrirmælum okkar. 
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b) Opinberir aðilar: 
 
Yfirvöld og ríkisstofnanir, svo sem skattayfirvöld, saksóknarar 
eða dómstólar, sem við sendum (og er skylt að senda) 
persónuupplýsingar af lagalegum ástæðum eða til að gæta 
lögmætra hagsmuna. Í þessum tilvikum fer gagnaflutningurinn 
fram á grundvelli c-liðar og/eða f-liðar 1. mgr. 6. gr. í 
almennu persónuverndarreglugerðinni. 
 
c) Einkaaðilar 
 
Söluaðilar og þjónustufyrirtæki, samstarfsaðilar, 
þjónustuveitendur eða einstaklingar sem fá afhentar 
persónuupplýsingar á grundvelli samþykkis svo hægt sé að 
gera samning við þig eða gæta lögmætra hagsmuna, svo 
sem Porsche-umboð og þjónustumiðstöðvar Porsche, 
fjármögnunarbankar, veitendur frekari þjónustu eða 
flutningaþjónustur. Í þessum tilvikum fer gagnaflutningurinn 
fram á grundvelli a, b og/eða f-liðar 1. mgr. 6. gr. í almennu 
persónuverndarreglugerðinni. 

 

9. Gagnavinnsla í þriðju löndum 

 
Séu gögn flutt til aðila sem ekki eru með skráða starfsstöð 
eða gagnaúrvinnslustöð í aðildarlandi Evrópusambandsins eða 
ríki sem er aðili að EES-samningnum tryggjum við áður en 
gögnin eru látin af hendi, nema í undantekningartilvikum sem 
eru heimil samkvæmt lögum, að annaðhvort sé boðið upp á 
fullnægjandi gagnavernd hjá viðtakanda (t.d. með 
hæfisúrskurði framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 
viðeigandi varúðarráðstöfunum á borð við eiginvottorð 
viðtakanda samkvæmt samkomulagi Evrópusambandsins og 
Bandaríkjanna til varnar friðhelgi einkalífsins eða með 
samningi við viðtakandann með „stöðluðum 
samningsákvæðum ESB“) eða að þú hafir veitt samþykki þitt 
fyrir gagnaflutningnum. 
 
Þú getur haft samband við okkur til að fá yfirlit yfir 
viðtakendur í þriðju löndum sem og afrit af þeim sértæku 
varúðarráðstöfunum sem samþykktar hafa verið til að tryggja 
fullnægjandi gagnavernd. Til að gera slíkt skaltu nota 
upplýsingarnar í 1. hluta þessarar almennu 
persónuverndarstefnu. 

 

10. Gagnasöfnun þriðju aðila 

 
Við vinnum ekki aðeins persónuupplýsingar sem við fáum 
beint frá þér. Við fáum einnig persónuupplýsingar frá þriðju 
aðilum að því marki sem lagagrundvöllur fyrir slíku er fyrir 
hendi. 
 
Upplýsingar um gagnasöfnun þriðju aðila er að finna í þar að 
lútandi persónuverndarstefnum og, eftir atvikum, ítarlegri 
persónuverndaryfirlýsingu fyrir viðkomandi þjónustu. 

 

11. Sjálfvirk ákvarðanataka og gerð persónusniðs 

 
Við notum ekki sjálfvirka ákvarðanatöku skv. 22. gr. almennu 
persónuverndarreglugerðarinnar til að koma á eða framfylgja 
viðskiptatengslum. Að því marki sem gerð persónusniðs fer 
fram er það eingöngu í þeim tilgangi sem tilgreindur er innan 
marka almennu persónuverndarstefnunnar, sérstöku 
persónuverndarstefnanna og, eftir atvikum, sérstöku 
persónuverndaryfirlýsinganna fyrir tiltekna þjónustu og á 
grundvelli fyrrnefndra lagagrunna. 

 

 

 

 

 

12. Varðveislutími gagna; eyðing 

 
Nema sérstakar upplýsingar séu veittar um varðveislutíma 
og/eða eyðingu persónuupplýsinga í lýsingu tiltekinnar 
þjónustu gildir eftirfarandi: 
 
Við geymum persónuupplýsingar þínar aðeins á meðan það er 
nauðsynlegt í ætluðum tilgangi eða, þegar samþykki er veitt, 
á meðan þú dregur samþykki þitt ekki til baka. Ef þú andmælir 
vinnslu eyðum við persónuupplýsingum nema áframhaldandi 
vinnsla þeirra sé heimil samkvæmt viðeigandi lagaákvæðum. 
Einnig eyðum við persónuupplýsingum ef okkur ber skylda til 
þess af öðrum lagalegum ástæðum. 
 
Samkvæmt þessum almennu meginreglum eyðum við yfirleitt 
persónuupplýsingum þínum tafarlaust 
  

- þegar lagagrundvöllurinn á ekki lengur við, að því 
tilskildu að enginn annar lagagrundvöllur (svo sem 
lögboðinn geymslutími samkvæmt viðskipta- og 
skattalögum) sé fyrir hendi. Ef hið síðarnefnda er 
tilfellið eyðum við persónuupplýsingunum þegar 
hinn lagagrundvöllurinn á ekki lengur við. 

- ef þeirra er ekki lengur þörf í þeim tilgangi að 
undirbúa og efna samning eða gæta lögmætra 
hagsmuna og það er enginn annar lagagrundvöllur 
(svo sem lögboðinn geymslutími samkvæmt 
viðskipta- og skattalögum) fyrir hendi. Ef hið 
síðarnefnda er tilfellið eyðum við 
persónuupplýsingunum þegar hinn 
lagagrundvöllurinn á ekki lengur við. 

- ef tilgangurinn með gagnasöfnun er ekki lengur 
fyrir hendi og enginn annar lagagrundvöllur (svo 
sem lögboðinn geymslutími samkvæmt viðskipta- 
og skattalögum) er fyrir hendi. Ef hið síðarnefnda 
er tilfellið eyðum við persónuupplýsingunum þegar 
hinn lagagrundvöllurinn á ekki lengur við. 

 

13. Réttur skráðra aðila 

 
Sem skráður aðili hefur þú margvísleg réttindi sem þú getur 
nýtt þér. Nánar tiltekið: 
 

Réttur til aðgangs: Þú hefur rétt til að fá upplýsingar um 
það hvaða persónuupplýsingar um þig eru í okkar vörslu. 
 

Réttur á lagfæringum og eyðingu: Þú getur farið fram á 
að við leiðréttum rangar upplýsingar og, að því tilskildu að 
lögbundnar forsendur séu uppfylltar, eyðum upplýsingum um 
þig. 
 

Takmörkun á vinnslu: Þú getur farið fram á að við 
takmörkum vinnslu á persónuupplýsingum, að því tilskildu að 
lögbundnar forsendur séu uppfylltar. 
 

Flutningur á eigin gögnum: Ef þú hefur látið okkur í té 
persónuupplýsingar á grundvelli samnings eða samþykkis 
getur þú, ef lögboðnar forsendur eru uppfylltar, óskað eftir 
því að fá þær afhentar á skipulegu, algengu og tölvulesanlegu 
sniði eða að við sendum þær öðrum ábyrgðaraðila. 
 

Andmæli við gagnavinnslu ef um er að ræða 

lagagrundvöll sem felst í „lögmætum hagsmunum“: Þú 

hefur hvenær sem er heimild til að andmæla, á 

grundvelli persónulegra aðstæðna, vinnslu okkar á 

persónuupplýsingum að því marki sem vinnslan fer 

fram á lagagrundvelli sem felst í „lögmætum 

hagsmunum“. Ef þú nýtir þér andmælarétt þinn munum 

við hætta vinnslu gagna þinna nema við getum sýnt 

fram á, í samræmi við lögboðnar reglur, að fyrir hendi 
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séu lögmætar og knýjandi ástæður fyrir áframhaldandi 

vinnslu gagnanna sem vegi þyngra en réttur þinn. 

 

Afturköllun samþykkis: Að því marki sem þú hefur veitt 

okkur samþykki fyrir vinnslu gagna þinna geturðu 

afturkallað það hvenær sem er og hefur það áhrif á 

framtíðarnotkun. Þetta hefur ekki áhrif á lögmæti 

vinnslu gagna þinna áður en samþykki er afturkallað. 
 

Réttur til að leggja fram kvörtun til eftirlitsyfirvalds: Þú 
getur einnig lagt fram kvörtun hjá lögbæru eftirlitsyfirvaldi ef 
þú telur að vinnsla gagna þinna brjóti í bága við gildandi lög. Í 
þessu skyni getur þú haft samband við eftirlitsyfirvald 
gagnaverndar sem hefur lögsögu í búsetu- eða heimalandi 
þínu eða eftirlitsyfirvald gagnaverndar sem hefur lögsögu yfir 
okkur. 
 

Samskipti við okkur: Þú getur líka haft samband við okkur 
þér að kostnaðarlausu ef þú hefur einhverjar spurningar 
varðandi vinnslu persónuupplýsinganna þinna, réttindi þín sem 
skráður aðili og/eða hvaða samþykki kann að hafa verið veitt. 
Til að nýta eitthvað af réttindum þínum sem tilgreind eru hér 
að ofan skaltu hafa samband við okkur á netfangið 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com, eða með 
því að senda okkur póst á heimilisfangið sem tilgreint er í 

hluta 1 hér að ofan. Þegar þú hefur samband við okkur skaltu 
gæta þess að við getum auðkennt þig með skýrum hætti. 

 

14. Öryggi gagna 

 
Við notum allar nauðsynlegar og nýjustu tækni- og 
skipulagsráðstafanir til að tryggja öryggisstig í samræmi við 
hættuna og öll viðeigandi lagaákvæði. 

 

15. Tilboð þriðju aðila 

 
Þriðju aðilar hanna og veita þjónustu annarra þjónustuaðila 
sem þjónustan okkar tengist. Við höfum engin áhrif á hönnun, 
innihald og/eða virkni þessarar þjónustu. Við afsölum okkur 
allri ábyrgð á efni allrar tengdrar þjónustu. Athugaðu að þessi 
þjónusta, svo sem vefsvæði þriðju aðila, kann að setja upp 
kökur í tækinu þínu eða safna persónuupplýsingum. Við höfum 
engin áhrif á þetta. Við hvetjum þig til að afla þér upplýsinga 
beint frá þessum þjónustuveitendum eftir því sem þörf krefur. 

 

16. Útgáfa 

 
Nýjasta útgáfa þessarar persónuverndarstefnu skal gilda. 
 
Síðast uppfært: 1. nóvember 2019 
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Sérstök persónuverndarstefna 

 

My Porsche og Porsche Connect-verslunin /Vefsvæði My Porsche og Porsche Connect-verslunarinnar 
 
Í My Porsche eða Porsche Connect-versluninni á vefsvæðinu 
My Porsche og Porsche Connect-verslunin (hér eftir nefnd 
einnig „svæðið“) er hægt að bóka My Porsche þjónustu, 
Porsche Connect þjónustu, Porsche Drive þjónustu og Virkni 
samkvæmt þörfum (FoD) og virkja viðeigandi leyfi. Þetta 
krefst þess að þú hafir skráð þig á My Porsche og eigir 
Porsche-notandareikning. Allt eftir því hvaða þjónustu um 
ræðir getur þú notað og stjórnað ofangreindri þjónustu í 
gegnum ýmis Porsche-forrit og, ef það er í boði fyrir ökutækið 
þitt, inni í ökutækinu þínu í gegnum þráðlausa nettengingu. 
 

1. Sérstakar athugasemdir um notkun vefsvæðis okkar 

 

1.1 Framboð á vefsvæði okkar 

 
Hægt er að nota hluta af vefsíðu okkar án skráningar. 
Hugsanlega er unnið úr persónuupplýsingum þínum þó svo þú 
notir vefsvæðið án skráningar. 
 

1.1.1 Sjálfvirk gagnaöflun 

 
Þegar þú opnar vefsíðu okkar með tækinu þínu eru eftirfarandi 
gögn meðhöndluð af okkur: 
 

- Dagsetning og tími aðgangs, 
- Lengd heimsóknarinnar, 
- Gerð tækis, 
- Notað stýrikerfi, 
- Notaðar aðgerðir, 
- Magn sendra gagna, 
- Gerð tilvika, 
- IP-tala, 
- Tilvísunarvefslóð, 
- Lénsheiti. 

 
Við vinnum þessi gögn á grundvelli 6. (1)(f) gr. Almennu 
persónuverndarreglugerðarinnar („GDPR“) til að veita 
vefsíðuna, vernda tæknilega notkun hennar og í þeim tilgangi 
að greina og bæta úr göllum. Þannig er markmið okkar að 
gera notendum kleift að nota vefsvæðið okkar og tryggja 
varanlega virkni þess. Þessi gögn eru unnin sjálfkrafa þegar 
þú opnar vefsvæði okkar. Ef þú lætur þessi gögn ekki af hendi 
getur þú ekki notað vefsvæðið okkar. Við notum ekki þessar 
upplýsingar til að bera kennsl á þig. 
 

1.1.2 Gagnavinnsla til að bæta vörur okkar og 

þjónustu á netinu 
 
Einnig er unnið úr gögnum sem safnað er sjálfkrafa og vísað 
er til í hluta 1.1.1. til að auka afköst þjónustu okkar, tryggja 
að hún sé tiltækileg og auka þægindi notenda, meta notkun 
þína á vefsvæðinu, taka saman skýrslur fyrir okkur um 
aðgerðir á vefsvæðinu og veita aðra þjónustu sem tengist 
notkun á vefsvæðinu. 

Við vinnum gögnin þín í samræmi við f-lið 1. mgr. 6. gr. 
almennu persónuverndarreglugerðarinnar á grundvelli þeirra 
lögmætu hagsmuna okkar að tryggja afköst og framboð 
þjónustu okkar og greina hegðun notenda sem heimsækja 
vefsvæðið okkar. Við notum ekki þessar upplýsingar til að 
bera kennsl á þig. 

Hluti af úrvinnslunni sem hér er lýst er að geyma kökur. 
Frekari upplýsingar um þetta er að finna í málsgrein 1.1.3. 
 

1.1.3 Kökur 
 
Þegar þú heimsækir vefsvæðið kunna svokallaðar „kökur“ eða 
„kökutækni“, yfirleitt litlar skrár, ef til vill að vera vistaðar í 
tækinu þínu til að gera okkur kleift að bjóða þér upp á 
margvíslega eiginleika, gera notkun á vefsvæðinu þægilegri 
og bæta vörur okkar og þjónustu. Ef þú vilt ekki að kökur 
og/eða kökutækni sé notuð getur þú komið í veg fyrir að þær 
séu geymdar í tækinu þínu getur þú komið í veg fyrir það í 
viðkomandi stillingum í tækinu og/eða vefvafranum eða notað 
aðrar leiðir til að hafna því. Athugaðu að þetta kann að 
takmarka virkni og notagildi vara og þjónustu okkar. Frekari 
upplýsingar um eðli, umfang, tilgang, lagagrundvöll og 
andmæli við gagnasöfnun með kökum og kökutækni má finna 
í kökustefnu Porsche Smart Mobility fyrir vefsvæði á 
https://connect-store.porsche.com/is/en/t/privacy. 
 

1.2 Aðgangsheimildir tækis 
 
Þú gætir þurft að veita aðgang að staðsetningu þinni til að 
nota sumar aðgerðir. 
 
Þér er í sjálfsvald sett hvort þú veitir leyfi. Ef þú vilt nota 
þessar aðgerðir þarftu hinsvegar að veita nauðsynleg leyfi til 
að geta notað þær. 

Heimildirnar verða áfram virkar nema slökkt sé á viðkomandi 
stillingu í tækinu og/eða vefvafranum. 
 

1.3 Sérstök þjónusta og aðgerðir 
 
Þegar þú notar vefsvæðið okkar getur þú látið af hendi 
persónuupplýsingar af sjálfsdáðum eða skráð þig fyrir 
þjónustu eða aðgerðum. Þegar þú skráir þig í og notar 
neðangreinda þjónustu og aðgerðir vinnum við 
persónuupplýsingar með eftirfarandi hætti. 
 
Nauðsynlegt er að skrá og stofna Porsche-notandareikning til 
að nota þjónustuna og aðgerðirnar á vefsvæði okkar sem 
tilgreindar eru í málsgrein 1.3.2. Ekki þarf skráningu til að 
nota þjónustuna og aðgerðirnar sem tilgreindar eru í 
málsgrein 1.3.3. 
 

1.3.1 Skráningarferli og stofnun Porsche-

notandareiknings 
 
Upplýsingar um skráningarferlið og stofnun Porsche-
notandareiknings er að finna í málsgrein 4.1 í almennu 
persónuverndarstefnunni fyrir þjónustu My Porsche og 
Porsche Connect / innviði stafrænnar þjónustu Porsche. 
 

1.3.2 Notkun einstakra aðgerða með 

skráningu/innskráningu 
 
Aðgerðirnar sem eru hluti af vörum og þjónustu á vefsíðu 
okkar sem og persónuupplýsingar sem unnar eru í hverju 
tilviki ásamt undirliggjandi tilgangi og lagagrunni eru 
tilgreindar hér að neðan. 
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1.3.2.1 Bókun og virkjun þjónustu, meðhöndlun 

greiðsluupplýsinga 
 
Upplýsingar um bókunarþjónustu í gegnum vefsíðuna okkar 
og meðhöndlun greiðsluupplýsinga má finna í hluta 5.1. í 
almennu persónuverndarstefnunni fyrir þjónustu My Porsche 
og Porsche Connect / innviði stafrænnar þjónustu Porsche. 
 
Ef nauðsyn krefur veitum við viðbótarupplýsingar um vinnslu 
persónuupplýsinga í bókaðri þjónustu í sérstakri 
persónuverndaryfirlýsingu fyrir viðkomandi þjónustu. 
 

1.3.2.2 Notkun á þjónustu My Porsche og Porsche 

Connect 

 
Upplýsingar um notkun á þjónustu My Porsche og Porsche 
Connect á vefsvæði okkar má finna í hluta 5.2. í almennu 
persónuverndarstefnunni fyrir þjónustu My Porsche og 
Porsche Connect / innviði stafrænnar þjónustu Porsche. 
 

1.3.2.3 Framboð á þjónustu og upplýsingar um ábyrgð 
 
Fyrirframskráningar og stofnunar Porsche-notandareiknings er 
krafist til að nota þessa aðgerð. 
 
Til þess að geta veitt upplýsingar um ökutækið þitt, gildandi 
ábyrgð og innkallanir á My Porsche-svæði vefsíðu okkar 
vinnum við  vinnum við grunnupplýsingar um búnað og 
ökutækið, svo sem verksmiðjunúmer ökutækis, gildandi 
ábyrgðir, árgerð og mynd af útlitsgerð, sem koma fram á 
skráningarvottorði ökutækisins. 
 
Lagagrundvöllur fyrir vinnslu persónuupplýsinga þinna er í 
samræmi við b-liður 1. mgr. 6. gr. í almennu 
persónuverndarreglugerðinni, framkvæmd fyrirliggjandi 
samnings á milli þín og okkar. 
 

1.3.2.4 Beiðnir um þjónustuskoðun 
 
Fyrirframskráningar og stofnunar Porsche-notandareiknings er 
krafist til að nota þessa aðgerð. 
 
Ef þú vilt biðja um þjónustuskoðun hjá Porsche-umboði eða 
þjónustufyrirtæki á My Porsche-svæðinu á vefsvæði okkar 
getum við afhent fyrirtæki að þínu vali upplýsingar um þig og 
ökutækið. Ef þú veitir samþykki þitt í þjónustubeiðninni 
sendum við nafn þitt, heimilisfang, símanúmer, netfang, 
Porsche-auðkenni, verksmiðjunúmer ökutækis samkvæmt 
skráningarvottorði, gerð ökutækis, þjónustuskoðunartíma 
sem þú velur, umbeðna þjónustu og viðbótarskilaboð þín um 
beiðnina, auk samskiptaleiðanna sem þú valdir, til umboðsins 
eða þjónustufyrirtækisins sem þú valdir til að sinna beiðninni. 
 
Persónuupplýsingarnar eru sendar einu sinni í tengslum við 
þjónustbeiðnina. Lagagrundvöllur fyrir sendingunni er a-liður 1. 
mgr. 6. gr. í almennu persónuverndarreglugerðinni, þ.e. 
samþykki þitt. Við geymum þjónustubeiðni þína til að 
framkvæma samning þinn við okkar í samræmi við b-lið 1. 
mgr. 6. gr. í almennu persónuverndarreglugerðinni. 
 

1.3.3 Notkun einstakra aðgerða án 

skráningar/innskráningar 
 

Aðgerðirnar á vefsíðu okkar sem og persónuupplýsingar sem 
unnar eru í hverju tilviki ásamt undirliggjandi tilgangi og 
lagagrunni eru tilgreindar hér að neðan. 
 

1.3.3.1 Samband um beina spjallrás 
 
Ekki er krafist fyrirframskráningar og stofnunar Porsche-
notandareiknings til að nota þessa aðgerð. 
 
Á ákveðnum svæðum á vefsvæði okkar er boðið upp á beina 
spjallrás til að notendur geti hafa samband og fengið ráðgjöf. 
Með því að nota beina spjallrás geturðu átt samskipti við einn 
af ráðgjöfum okkar í gegnum textaskilaboð. Þegar þú opnar 
og notar beina spjallrás, sendir vafrinn þinn af tæknilegum 
ástæðum sjálfkrafa eftirfarandi gögn í upphafi, og sem við 
vistum aðskilin frá öðrum gögnum sem þú kannt að láta okkur 
í té við aðrar kringumstæður: 
 

- Dagsetning og tími aðgangs, 
- Lengd heimsóknar á vefsvæði okkar, 
- Gerð netvafra að útgáfu meðtalinni, 
- Notað stýrikerfi, 
- Magn sendra gagna, 
- Gerð tilvika, 
- IP-tala, 

 
Lagagrundvöllur þessarar gagnavinnslu er 6(1)(f). gr. almennu 
persónuverndarreglugerðarinnar, lögmætir hagsmunir okkar 
til að standa vörð um og viðhalda rekstri og öryggi vara okkar 
og þjónustu og bæta úr göllum. Í þessu samhengi eru gögnin 
einnig unnin af okkur - án þess að bera kennsl á tiltekinn 
einstakling - í greiningarskyni. 
 
Ef þú lætur okkur svo í té frekari persónuupplýsingar um 
beina spjallrás er það valfrjálst. Þegar persónuupplýsingar eru 
nauðsynlegar til að leysa mál þitt munum við upplýsa þig um 
þetta og biðja þig um samþykki. Textarnir sem þú slærð inn á 
skjáinn meðan á spjalli stendur eru vistaðir fyrir okkar hönd á 
netþjóni utanaðkomandi þjónustuaðila. Lagagrundvöllur 
þessarar gagnavinnslu er b-liður 1. mgr. 6. gr. almennu 
persónuverndarreglugerðarinnar. 
 

2. Réttur þinn sem skráður einstaklingur 
 
Sem einstaklingur sem gagnavinnsla hefur áhrif á hefur þú 
ýmis réttindi. Þú getur til að mynda alltaf mótmælt notkun á 
kökum eða kökutækni. Frekari upplýsingar um þetta má finna 
í kökustefnu Porsche Smart Mobility fyrir vefsvæði á 
https://connect-store.porsche.com/is/en/t/privacy. 
 
Upplýsingar um frekari rétt sem þér stendur til boða má finna 
í hluta 13 í almennu persónuverndarstefnunni fyrir þjónustu 
My Porsche og Porsche Connect / innviði stafrænnar 
þjónustu Porsche á https://connect-
store.porsche.com/is/en/t/privacy. 
 

3. Breytingar á þessari persónuverndarstefnu og 

útgáfu 
 
Við áskiljum okkur rétt til að gera breytingar á þessari 
sérstöku persónuverndarstefnu. Núverandi útgáfa af 
persónuverndarstefnunni er alltaf fáanleg á https://connect-
store.porsche.com/is/en/t/privacy 

 
Útgáfa: 1/11/2019 
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Porsche Smart Mobility 
 

Kökustefna fyrir vefsvæði 

 

 

Umfang 

 
Þessi kökustefna fyrir vefsvæði gildir til viðbótar almennri 
persónuverndarstefnu My Porsche og Porsche Connect 
þjónustu / innviða stafrænnar þjónustu Porsche og sértækar 
persónuverndarstefnur og, þar sem við á, frekari sértækar 
persónuupplýsingar viðkomandi þjónustu í formi vefsvæða 
(hér á eftir er vísað til slíkra þjónusta sem „vefsvæðis“) og 
lýsir gerð, umfangi, tilgangi og lagagrundvelli ásamt 
tækifærum til að mótmæla gagnavinnslu á kökum og 
kökutækni (hér eftir saman kallað „kökur“). Að auki gilda 
almenn persónuverndarstefna þjónustu Porsche og Porsche 
Connect / innviða stafrænnar þjónustu Porsche, sérstöku 
persónuverndarstefnurnar og, eftir atvikum, sérstakar 
persónuverndaryfirlýsingar fyrir viðkomandi þjónustu í formi 
vefsvæða varðandi allar aðrar upplýsingar. Dagsett 
01/11/2019. 

 

Hvað eru kökur? 
 
Við notum kökur til að bjóða þér upp á margvíslegar aðgerðir, 
átta okkur á kjörstillingum þínum, gera vefsvæðið 
notendavænna og auka gæði á vörum og þjónustu. Þetta eru 
yfirleitt litlar textaskrár sem eru vistaðar í tölvunni með aðstoð 
vefvafrans. 

 

Kökuflokkar 
 
Við notum kökur í mismunandi tilgangi og þær hafa 
mismunandi virkni. Í þeim efnum greinum við á milli þess hvort 
kakan er algjörlega nauðsynleg tæknilega séð (tæknileg 
nauðsyn), hversu lengi hún er geymd og notuð (tímalengd 
geymslu) og hvort hún hafi verið vistuð af vefsvæðinu okkar 
eða þriðja aðila og hvaða þjónustuaðili hafi vistað kökuna eða 
kökutæknina í tölvunnni (sem hér á eftir eru sameiginlega 
nefndir „kökuhaldari“). 
 
Tæknileg nauðsyn 
 
Tæknilega nauðsynlegar kökur: Sumar kökur eru notaðar því 
þær eru nauðsynlegar til að tryggja að vefsvæði okkar og 
virknin á því starfi sem skyldi. Þessar kökur eru stilltar 
sjálfkrafa þegar þú heimsækir vefsvæðið eða framkvæmir 
tilteknar aðgerðir nema stillingar í vafranum komi í veg fyrir að 
kökur séu notaðar. 
 
Kökur sem ekki eru tæknilega nauðsynlegar: Hins vegar eru 
kökur, sem ekki eru tæknilega nauðsynlegar, settar á tölvuna 
þína til að t.d. auka þægindi og afköst vefsvæðis okkar eða 
vista ákveðnar stillingar sem þú hefur tilgreint. Við notum 
einnig köku sem ekki eru tæknilega nauðsynlegar til að greina 
upplýsingar um tíðni notkunar ákveðinna svæða vefsvæðisins 
svo við getum lagað það að þörfum þínum og kröfum með 
markvissari hætti í framtíðinni. Við vistum engar kökur sem 
ekki eru tæknilega nauðsynlegar nema og þangað til þú hefur 
samþykkt með því að smella á viðeigandi reit að þú hafir 
fengið tilkynningu okkar um kökur og munir halda áfram að 
nota vefsvæðið. 
 
Varðveislutímabil 
 
Lotukökur:  Flestar kökur eru aðeins nauðsynlegar í þann tíma 
sem heimsókn á vefsvæðið eða lota varir og verður þeim eytt 
eða þær verða ógildar um leið og þú ferð af vefsvæðinu eða 
lotan rennur út (nefndar „lotukökur“). Lotukökur eru til dæmis 

notaðar til að geyma tilteknar upplýsingar á meðan á lotunni 
stendur, til dæmis skráningu á vefsvæðið eða innihald 
innkaupakörfu. 
 
Viðvarandi kökur: Kökur eru aðeins geymdar um lengri tíma í 
einangruðum tilvikum, til dæmis til að auðkenna þig og opna 
vistaðar stillingar þegar þú heimsækir vefsvæðið aftur síðar. 
Þetta flýtir fyrir og auðveldar þér að opna vefsvæði okkar án 
þess að þurfa velja stillingar aftur, t.d. kjörtungumál. 
Viðvarandi kökum er eytt sjálfkrafa eftir tiltekinn tíma frá 
heimsókn á vefsvæði eða lén þar sem kakan var notuð. 
 
Flæðiskökur: Þessar kökur eru notaðar til samskipta milli innri 
netþjóna Porsche. Þær eru stilltar í upphafi notendasamskipta 
og eytt þegar þeim lýkur. Flæðiskökur fá einkvæmt 
auðkennisnúmer í samskiptunum en innihalda engar 
persónugreinanlegar upplýsingar um viðskiptavininn eða 
notandann. 
 
Kökuhaldarar 
 
Kökur þjónustuaðila: Þegar þú heimsækir vefsvæðið okkar 
vista rekstraraðilar vefsvæðisins yfirleitt kökur í vafranum 
þínum. 
 
Kökur þriðju aðila: Hins vegar er svokölluðum „kökum þriðju 
aðila“ komið fyrir og þær notaðar af öðrum aðilum og 
vefsíðum, til dæmis þjónustuaðilum sem bjóða upp á 
vefgreiningarþjónustu. Frekari upplýsingar um vefgreiningar 
og mælingar á gestum má finna síðar í þessari kökustefnu. 
Þriðju aðilar geta einnig notað kökur til að birta auglýsingar 
eða samþætti efni frá samfélagsmiðlum, t.d. með viðbótum 
frá samfélagsmiðlum. 

 

Kökur notaðar til vefgreiningar og mælinga á gestum 
 
Við notum eftirfarandi þjónustu til vefgreiningar og mælinga á 
gestum: 
 
Við notum Google Analytics, vefgreiningarþjónustu frá Google 
Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, 
Dublin, D04 E5W5, Írlandi („Google“). Google Analytics notar 
kökur þriðju aðila til að mæla notkunartíðni á tilteknum 
svæðum vefsvæðisins og stillingar notenda. Upplýsingar sem 
myndaðar eru með kökum um notkun þína á vefsvæðinu 
(þ.m.t. stytt IP-tala) verða sendar til Google, sem geymir þær 
á netþjóni í Bandaríkjunum. Google notar þessar upplýsingar 
fyrir okkar hönd með það fyrir augum að meta notkun þína á 
vefsvæðinu, safna saman kýrslum um virkni vefsvæðisins og 
veita okkur þjónustu sem tengist virkni vefsíðunnar og notkun 
á netinu. 
 
Lagagrundvöllur fyrir notkun á þjónustu fyrir vefgreiningu og 
mælingar á gestum, svo sem Google Analytics, er f-liður 1. 
mgr. 6. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar. 
Lögmætir hagsmunir okkar felast í ofangreindum tilgangi, 
einkum greining, kjörnýting og skilvirkur rekstur vefsvæðis 
okkar. 
 

Eyðing og andmæli við notkun á kökum 
 
Það er ekki gerð krafa um að samþykkja kökur við notkun 
vefsvæða okkar. Ef þú vilt ekki að kökur verði geymdar á 
tækinu þínu getur þú slökkt á samsvarandi valkosti í 
kerfisstillingum vafrans þíns. Þú getur einnig eytt vistuðum 
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kökum í tækinu þínu hvenær sem er. Ef kökur eru ekki 
samþykktar getur það þó leitt til takmörkunar á notkun 
vefsvæðisins. 
 
Að auki getur þú slökkt á notkun á kökum fyrir Google 
Analytics með viðbót í vafranum þínum ef þú vilt ekki taka þátt 
í greiningu vefsvæðis. Hægt er að sækja hana hér: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
 
Í þessu tilfelli eru upplýsingar um „höfnun“ vistaðar í tækinu til 
að greina að slökkt hafi verið á Google Analytics. Athugaðu að 
slíkar upplýsingar gera Google Analytics aðeins óvirkt í tækinu 
og vafranum þar sem hún var sett upp. 
 
Þú gætir líka þurft að setja hana upp aftur ef þú eyðir kökum í 
tækinu. Annar valkostur en viðbót í vafra, svo sem í 

fartækjum, er að koma í veg fyrir að Google Analytics safni 
gögnum með því að smella á þennan tengil: 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/. Þá er kaka 
stillt til að hindra að gögnum verði safnað framvegis. Kakan til 
að hafna gagnasöfnun gildir eingöngu í vafranum sem var 
notaður þegar hún var stillt og eingöngu fyrir vefsvæðið 
okkar. Hún er geymd á tækinu þínu. Ef þú eyðir kökum í 
vafranum verður þú að stilla köku til að hafna gagnasöfnun 
aftur. 
 
Þú getur líka virkjað eiginleikann „ekki rekja“ á tækinu þínu. 
Þegar kveikt er á þessum eiginleika sendir tækið boð til 
viðkomandi þjónustu um að ekki skuli rekja aðgerðir á því. 
 
Nánar tiltekið kunna eftirfarandi kökur að vera vistaðar þegar 
þú opnar vefsvæðið okkar: 
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Kökulisti 

 
My Porsche og Porsche Connect-verslunin /Vefsvæði My Porsche og Porsche Connect-verslunarinnar 

Heiti köku Tæknileg 
nauðsyn 

Varðveislutímabil Kökuhaldari Tilgangur og áhugi Lagagrunnur 

CIAM.s Já Flæðiskaka 

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

Þessi kaka er 
nauðsynlegt til að 
athugi hvort vafri 
notandans styðji 
við kökur. 

F-liður 1. mgr. 6. gr almennu 
persónuverndarreglugerðarinnar 

CIAM.m Já Lotukökur 

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

Þessi kaka er 
nauðsynleg til að 
auðkenna 
notendur. 

F-liður 1. mgr. 6. gr almennu 
persónuverndarreglugerðarinnar 

CIAM.h Já Lotukökur 

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

Þessi kaka er 
nauðsynleg til að 
geyma lotu 
notanda og My 
Porsche 
innskráningu. 

F-liður 1. mgr. 6. gr almennu 
persónuverndarreglugerðarinnar 

CIAM.status Já Lotukökur 

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

Þessi kaka er 
nauðsynlegt til að 
fylgjast með stöðu 
lotunnar í My 
Porsche 

F-liður 1. mgr. 6. gr almennu 
persónuverndarreglugerðarinnar 

pcc.cookieAcceptance Já 
Varanleg kaka 
(varðveislutími:  
1 ár) 

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

Þessi kaka geymir 
í vafranum 
ákvörðun notanda 
um hvort leyfa eigi 
kökur í vafranum. 

F-liður 1. mgr. 6. gr almennu 
persónuverndarreglugerðarinnar 

nonce.* Já Flæðiskaka 

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

Þessi kaka geymir 
tímabundið á 
þjóninum ákvörðun 
notanda um hvort 
leyfa eigi kökur í 
vafranum. 

F-liður 1. mgr. 6. gr almennu 
persónuverndarreglugerðarinnar 

PF Já Lotukaka 

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

Þessi kaka er 
nauðsynleg fyrir 
innri sannvottun 
notenda á milli 
vefþjóna Porsche. 

F-liður 1. mgr. 6. gr almennu 
persónuverndarreglugerðarinnar 

CIAM.pcc Já Lotukaka 

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

Þessi kaka er 
nauðsynleg til að 
geyma lotu 
notanda og My 
Porsche 
innskráningu. 

F-liður 1. mgr. 6. gr almennu 
persónuverndarreglugerðarinnar 

f5_cspm Já Lotukaka 

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

Þessi kaka er 
nauðsynleg til að 
beina notanda í 
gegnum 
álagsjöfnun að 
staðgengilsþjóni.  

F-liður 1. mgr. 6. gr almennu 
persónuverndarreglugerðarinnar 

_utma Nei 
Varanleg kaka 
(varðveislutími: 
2 ár) 

Google 

Þessi smákaka 
geymir fjölda 
heimsókna 
notanda fyrir 
Google Analytics. 

F-liður 1. mgr. 6. gr almennu 
persónuverndarreglugerðarinnar 

_utmt Nei Lotukaka Google 

Þessi kaka geymir 
tegund beiðni 
notanda fyrir 
Google Analytics. 
Hún greinir á milli 
tilvika, færslna og 
atriða. 

F-liður 1. mgr. 6. gr almennu 
persónuverndarreglugerðarinnar 

_utmb Nei Lotukaka Google 

Þessi kaka geymir 
tímalengd á lotu 
notanda fyrir 
Google Analytics. 

F-liður 1. mgr. 6. gr almennu 
persónuverndarreglugerðarinnar 
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_utmz Nei Lotukaka Google 

Þessi kaka geymir 
síðuna sem 
notandi var á áður 
en hann fór á My 
Porsche fyrir 
Google Analytics. 

F-liður 1. mgr. 6. gr almennu 
persónuverndarreglugerðarinnar 

_utmv Nei Lotukaka Google 

Þessi kaka safnar 
saman vistuðum 
gögnum fyrir 
Google Analytics 
svo Porsche AG 
geti birt þau í 
sérstökum, 
nafnlausum 
skýrslum. 

F-liður 1. mgr. 6. gr almennu 
persónuverndarreglugerðarinnar 

NREUM Nei 

Lotukaka sem 
er eytt þegar 
vafranum er 
lokað. 

New Relic 
Inc. 

Þessi kaka er 
eingöngu búin til í 
vöfrum sem styðja 
ekki API fyrir 
tímastillingar á 
skoðun í vafra. Ef 
vafri styður API 
fyrir tímastillingar 
á skoðun í vafra er 
mögulegt að 
notast verði við 
staðbundið viðmót 
til að ákvarða 
upphafstíma 
skoðunar. 

F-liður 1. mgr. 6. gr almennu 
persónuverndarreglugerðarinnar 

NRAGENT Nei 

Lotukaka sem 
er eytt þegar 
vafranum er 
lokað. 

New Relic 
Inc. 

Þessi kaka er 
notuð til að koma 
skilaboðum á milli 
mælingareininga 
notanda á vegum 
New Relic-söfnunar 
og þeirra miðla 
sem eru virkir í 
viðkomandi 
vefforiti. Tákn 
auðkennir og 
samræmir 
rakningu færslna í 
forritalagi og 
samsvarandi 
rakningu í vafra. 

F-liður 1. mgr. 6. gr almennu 
persónuverndarreglugerðarinnar 

JSESSIONID Nei 

Lotukaka sem 
er eytt þegar 
vafranum er 
lokað. 

New Relic 
Inc. 

Þessi kaka er 
notuð til að geyma 
auðkenni lotu svo 
New Relic geti 
fylgst með 
lotutalningu forrits. 
Gildi kökunnar 
koma frá Jetty. 

F-liður 1. mgr. 6. gr almennu 
persónuverndarreglugerðarinnar 

pcc-pers Já Lotukaka 

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

Þessi kaka er 
notuð til að geyma 
lotuauðkenni 
þannig að Porsche 
Connect-verslunin 
getur afgreitt 
lotuna þína. 
Álagsjafnarinn 
myndar gildi 
kökunnar. 
 
 
 
 
 
 

F-liður 1. mgr. 6. gr almennu 
persónuverndarreglugerðarinnar 
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yCluster Nei Lotukaka 

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

Þessi kaka er 
notuð til að geyma 
lotuauðkenni 
þannig að Porsche 
Connect-verslunin 
getur afgreitt 
lotuna þína. 
Forritið myndar 
gildi kökunnar. 

F-liður 1. mgr. 6. gr almennu 
persónuverndarreglugerðarinnar 
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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: 
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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 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 
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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 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; 
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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/is/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: 
 

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 
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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 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. 
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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/is/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. 
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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 
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/is/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/is/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/is/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 
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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 

 


