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Porsche Connect GmbH 

Обща декларация за защита на данните и поверителността 

в My Porsche и магазин Porsche Connect 

 
 
Ние, компанията Porsche Connect GmbH (оттук нататък 
наричана „ние“ или „PC GmbH“), приемаме с удоволствие Вашето 
посещение в нашия сайт и проявения от Вас интерес към нашата 
компания и нейните продукти. Защитата на поверителността на 
Вашите лични данни при обработката на данни е важна за нас. 
Обработката на Вашите лични данни се извършва само в 
рамките на законовите изисквания на законодателството за 
защита на данните на Европейския съюз , по-конкретно на Общия 
рег ламент  за защита на данните (GDPR). С настоящата 
политика за поверителност  ние Ви информираме относно 
обработката на Вашите лични данни и правата Ви за 
поверителност  на личните данни в контекста на използването 
на My Porsche, нашия Porsche Connect Store и услуг ите в 
Porsche Connect (по-долу „Porsche Digital Service Infrastructure“). 
За информация относно друг и услуг и и оферти от  друг и 
компании на Porsche Group, моля, вижте съответната политика 
за поверителност  на тези услуг и или компании. 

 
1. Администратор на лични данни; данни за връзка 
 
Администратор на лични данни по смисъла на разпоредбите на 
законите за защита на личните данни и поверителността е: 

 
Porsche Connect GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Германия. 

 
Всички Ваши въпроси или предложения към нас във връзка със 
защитата на данни и тяхната поверителност могат да се 
отправят по електронна поща на адрес: 
connect@bg.porsche.com или посредством връзка с 
администратора на лични данни на следния адрес или 
горепосочения електронен адрес: 

 
Porsche Connect GmbH 
Data Protection Officer 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Германия 

 
2. Предмет на защитата на данни 
 
Предмет на защитата на данни са личните данни. Те 
представляват информация от всякакво естество, касаеща 
дадено идентифицирано или подлежащо на идентификация 
физическо лице (предмет на данните). Това включва например 
информация, като име, пощенски адрес , имейл адрес  или 
телефонен номер, както и информация, която неизбежно се 
появява по време на използването на My Porsche, нашия 
Porsche Connect Store и Porsche Digital Service Infrastructure, 
като данни за началото, края и обхвата на използването на 
нашия уеб сайт  и Вашия IP адрес . 
 

3. Вид, обхват , цел и законово основание за 
обработката на данни при използването на нашите уеб 
сайтове 
 
Данни се събират или могат да се събират, дори ако ползвате 
нашия сайт без да сте се регистрирали. Текстът, който следва, 
представлява обзор на различните начини за събиране и 
обработка на лични данни, целите, с които се прави това и 
съответните законови основания. 

3.1 Автоматизирано събиране на данни 

При влизане в нашия сайт Вашият Интернет браузър автоматично 
предава данни по технически причини. Следните данни се 
съхраняват отделно от други данни, които Вие бихте могли да 
ни предадете: 
• дата и час на влизане 
• продължителност на посещението в нашия сайт 
• вид мрежов браузър/ версия на мрежовия браузър 
• използвана операционна система 
• страниците в нашия сайт, които сте посетили 
• обем на изпратените данни 
• вид събитие 
• Системни сривове и подобни събития, 
• IP-Adresse, 
• Име на домейн, 

 
Тези данни се обработват  на основание член 6, параг раф 1, 
буква е) от  Общия рег ламент  за защита на данните (GDPR) с  цел 
предоставяне на услуг ата, осиг уряване на техническа 
експлоатация и откриване и елиминиране на конфликт . С 
настоящата ние осиг уряваме възможност  за използване на 
нашия уеб сайт  и нег овата техническа функционалност . 
Ког ато посещавате нашия уеб сайт , тези данни ще бъдат  
обработвани автоматично. Без  тази клауза Вие няма да можете 
да използвате нашите услуг и. Ние не използваме тези данни с 
цел правене на заключения за Вас. 
 
В нормалния случай изтриваме тези данни след 13 месеца 
освен ако по изключение не се нуждаем от  тях за целите, 
изложени по-г оре. В такива случаи ще изтрием данните 
непосредствено след отпадане на целта. 
 
Наред с  това тези данни се обработват  и за целите на 
анализирането и подобряването на ефективността, без  да се 
свързват  с  конкретно лице. За повече подробности вижте 
параг рафи 3.2 и 3.3. 
 
3.2 Обработване на данни с цел подобряване на нашите 
онлайн оферти 
 
Събираните от  нас  автоматични данни, посочени в параг раф 
3.1, се използват  и за подобряване на ефективностт а на 
Porsche Digital Service Infrastructure, за осиг уряване на 
достъпност  на нашите платформи, за оптимизиране на 
взаимодействието с  потребителите, за допълнително 
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анализиране на ползването на уеб сайта от  Вас , за съставяне 
за наши цели на отчети за активността в уеб сайта и за 
предоставяне на друг и услуг и, свързани с  ползването на уеб 
сайта и интернет .  
 
Ние обработваме Вашите данни на основание законните ни 
интереси по отношение на ефективността и достъпностт а на 
нашите продукти, както и за анализ  на поведението на 
посетителите на нашите уеб сайтове. Данните ще бъдат  
съхранявани в срок от  13 месеца и няма да бъдат  свързвани с 
конкретни лица.  
В допълнение, ние съхраняваме „бисквитки“ като част  от  
обработката, описана тук. За повече подробности вижте 
параг раф 3.3. 

 
3.3 „Бисквитки“ 
Ког ато посещавате нашия уеб сайт , върху устройството Ви 
може да се запазят  т .нар. „бисквитки“ – малки файлове, които 
ни дават  възможност  да Ви предлаг аме всеобхватна г ама от  
функции, за да направим използването по-удобно и да 
оптимизираме нашите предложения. Ако не желаете да 
използвате „бисквитки“, можете да предотвратите 
съхраняването им на Вашето устройство чрез  съответните 
настройки на интернет  браузъра или да използвате отделни 
опции за възражения срещу обработката им. 
 

Ние използваме бисквитки за обработка на информацията, 
касаеща нашите потребители, с цел да изпълним 
договореностите с тях, както и с оглед на своя законен 
интерес от това да осигуряваме безопасен достъп до нашите 
интернет страници, съобразен максимално с удобството на 
потребителите. 
 

4. Регистрация посредством персонализиран 
потребителски акаунт на Porsche 

 
При регистрация в и ползване на My Porsche, магазин Porsche 
Connect и инфраструктурата на дигитални услуги Porsche 
Connect, личните Ви данни се събират, обработват и използват 
и могат да бъдат предоставени на трети лица, посочени по-долу 
в текста, с цел да Ви бъдат предоставени всички услуги, 
предлагани от My Porsche и магазин Porsche Connect, както и 
за да изпълним всички свои договорни задължения към Вас. 
Всички форми на обработка на данни, описани в настоящата 
точка, се прилагат от нас или с Ваше съгласие, с което се 
уточнява и степента на достъп до личните Ви данни, или в 
изпълнение на договора, сключен с Вас. 

4.1 Процес на регистрация 

За да можете да ползвате My Porsche, трябва да се 
регистрирате в инфраструктурата Porsche. Имате възможност 
да изберете един от два възможни начина за регистриране: 
 
1. Регистрация чрез упълномощени търговци 
Ако желаете, Вашият упълномощен търговец използва своя 
достъп до нашите системи, за да въведе данните, които сте му 
предоставили. В този случай след това ще получите линк по 
електронна поща с искане да потвърдите регистрацията си. 
Любезно Ви напомняме, че упълномощените търговци са 
независими юридически лица и ние нямаме никакви правомощия 
да упражняваме контрол над тях. След това се прилага и втори 
способ за препотвърждаване на регистрацията, като например 
код, изпратен с текстово съобщение, който следва да въведете 
в My Porsche. 
 
2. Саморегистрация 
Ако не сте се регистрирали чрез упълномощен търговец, можете 
да се саморегистрирате и самостоятелно да въведете своите 
данни. В определени държави е възможно въвеждането и на данни 
на автомобила и ползването на допълнителни дигитални услуги, 
свързани с притежанието на такъв. За целта след като въведете 

идентификационния номер на автомобила, ще трябва да заредите 
и копие от документ за самоличност и доказателство за 
собственост, както и пълномощно от неговия собственик, в 
случай че не сте собственик на превозното средство. Тези 
документи се преглеждат съобразно с нашите критерии за 
проверка. Като доказателство, че тя е преминала успешно, 
съхраняваме лични данни, които включват име, дата и място на 
раждане, адреси и друга идентификационна информация, 
съдържаща се в документите за самоличност, както и 
идентификационен номер на автомобила, име на собственика и 
неговия адрес според документацията за собственост на 
автомобила. Копията на споменатите документи се заличават 
след приключване на проверката. Ако проверката премине 
успешно, ще получите линк по електронната поща с искане да 
потвърдите регистрацията си. След това се прилага и втори 
способ за препотвърждаване на регистрацията, като например 
код, изпратен с текстово съобщение, който следва да въведете 
в My Porsche. 
 

(а) Данни, необходими при регистрация 

При самостоятелна регистрация в My Porsche въвеждате своя 
електронен адрес (Porsche идентификатор), парола, име, титла 
и звание, данни за връзка и адресни данни, мобилен телефонен 
номер и, когато е приложимо, езика, на който бихте искали да 
общувате с нас, а при регистрация чрез упълномощен търговец 
сте длъжни да представите потвърждение на споменатата 
информация пред My Porsche. Тези данни са необходими за 
създаването и поддръжката на Вашия потребителски акаунт в 
Porsche, който ще Ви осигури достъп до пълната гама от услуги 
и вътрешни препратки, предлагани от My Porsche и магазин 
Porsche Connect. В определени държави е възможно да ползвате 
нашите услуги в качеството си на потенциален клиент. В такъв 
случай е необходимо да представите само своето име, 
електронен адрес и парола. Тази информация, а евентуално и  
допълнителна такава, ни е необходима и за да сме в състояние 
да реагираме на молби, въпроси и критика. 
Също така съхраняваме и часа на последното Ви влизане в 
системата. 
По време на регистрацията преглеждаме името и адресните Ви 
данни с помощта на проверка за правдоподобност. 
 

(б) Доброволно предоставяни данни при регистрация 

При регистрацията ще имате възможност да предоставите и 
друга информация по свой избор, като например допълнителна 
информация, свързана с Вашето име (напр., научни звания и др.), 
данни за служебен контакт, дата на раждане, други телефонни 
номера, информация за кредитни карти (която се съхранява 
единствено при доставчика на платежни услуги), както и 
регистрационния номер на личния Ви автомобил и неговия 
модел. Можете да предоставите и информация относно своите 
интереси и предпочитания, както и относно предпочитаните от 
Вас средства за комуникация. Моля обърнете внимание, че тази 
информация не е задължителна за регистрация и нейното 
предоставяне е изцяло въпрос на личен избор. 
 
4.2 Инфраструктура на дигитални услуги Porsche: 

обработка на данни след регистрация 
Ако сте регистрирали потребителски профил с идентификатор в 
Porsche, ние ще обменяме базова информация за него и за 
Вашите автомобили с упълномощени търговци на Porsche, за да 
можем да Ви обслужваме чрез нашата търговска организация. 
Освен идентификационния номер на автомобила, ние ще 
обменяме Вашето потребителско име (идентификатор в 
Porsche), техническата възможност или възможността за 
продажби на услуги и продукти за Вашия потребителски профил 
или автомобил, както и подходящи събития като част от 
създаването, промяната или изтриването на Вашия 
потребителски профил, свързването на автомобили, избор на 
търговци или активиране или дезактивиране на услуги.  
 
Ако сте избрали упълномощен търговец и сте предоставили 
своето съгласие, Вашите лични данни, съхранявани в My 
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Porsche, в частност данни за контакт, поддръжка, договорни и 
сервизни данни, както и данни относно Вашите интереси, 
автомобили и използвани услуги, също ще бъдат обменяни с 
упълномощения търговец и ще бъдат синхронизирани с всички 
лични данни, съхранявани за Вас. Ако не желаете повече 
данните Ви да бъдат прехвърляни, можете да промените 
потребителските си настройки по съответния начин. От тази дата 
нататък горепосочените данни няма да бъдат обменяни с 
упълномощения търговец. По технически причини е възможно 
да са необходими до 24 часа за влизане в сила на Вашето 
съгласие и прекратяването на обмена на данни. Законовата 
основа за обработката на Вашите данни в тази връзка е Вашето 
съгласие. 
 
4.3 Изтриване на Вашия потребителски профил с 
идентификатор в Porsche 
Ако изтриете своя потребителски профил с идентификатор в 
Porsche, профилът Ви в My Porsche също ще бъде изтрит. 
Дотолкова, доколкото данните трябва да се съхраняват по 
законови причини, те са блокирани (т.нар. ограничение на 
обработката). Данните са за по-нататъшна употреба, по-
конкретно за използването на услуги, и след това няма да бъдат 
достъпни повече. Функционалността на тези услуги може да е 
ограничена или премахната. Тогава няма да имате повече 
достъп до My Porsche. Ако по-късно отговорни лица от Porsche 
Group и нейната организация за продажба обработват лични 
данни в рамките на собствената си отговорност, обработката на 
тези данни остава незасегната. Ако на основание Вашето 
съгласие е извършен обмен на данни с избран от Вас търговец, 
ние го информираме за изтриването на Вашия потребителски 
профил с идентификатор в Porsche. 
 
5. Получатели на лични данни 

Вътрешни получатели: Достъп до данните на Porsche Connect 

GmbH имат само лицата, които се нуждаят от тях за целите, 

посочени в параграф 3 по-горе. 

 
Външни получатели:  
Ние предаваме Вашите лични данни на външни получатели 
извън Porsche Connect GmbH, ако това е необходимо за 
предоставяне на съответната услуга от Porsche Digital Service, 
ако съществува друго законово разрешение или ако имаме 
Вашето съгласие. 
Външните получатели могат да обхващат:  
 
а) Лица, обработващи данни:  
Компаниите от групата Porsche AG или външни доставчици на 
услуги, които използваме за предоставянето на услуги,  
например в областта на техническата инфраструктура и 
поддръжка на предложението от Porsche Connect GmbH. Тези 
лица, обработващи данни, са внимателно подбрани от нас и 
редовно проверявани, за да се гарантира, че поверителността 
на данните Ви е запазена. Доставчиците на услуги могат да 
използват данни само за целите, определени от нас.  
 
б) Правителствени органи 
Органи на властта и държавни институции, като прокурори, 
съдилища или финансови органи, на които трябва да 
предоставим лични данни по законови причини. Изпращането 
се основава на член 6, параграф 1, точка в) на Общия регламент 
за защита на данните (GDPR). 
 
в) Частни организации 
Търговци, делови партньори или поддържащ персонал, на които 
данните се изпращат на основание Вашето съгласие, за целите 
на изпълнението на договор с Вас или за защита на законни 
интереси, например Центровете на Porsche, банки за 
финансиране, други доставчици на услуги или доставчици на 
транспортни услуги. Изпращането се основава на член 6, 
параграф 1, точки а), б) и/или е) на Общия регламент за защита 
на данните (GDPR). 

 
6.  Обработка на данни в трети страни 
 
Ако отделни услуги в рамките на инфраструктурата на 
дигиталните услуги Porsche Connect се извършват от наше име 
от доставчици на услуги, чиито седалище и адрес на управление 
или място за обработка на данни не се намират в държава-членка 
на Европейския съюз или друга държава, която е страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, 
ние се ангажираме да осигурим адекватна защита на Вашите 
лични данни и тяхната поверителност в рамките на 
организацията-получател на данните (например посредством 
самосертификация на организацията-получател по рамковото 
споразумение между САЩ и ЕС за обмен на лични данни или 
посредством договаряне на клаузи за спазване на стандартите 
на ЕС с организацията-получател) и/или се сдобием с Вашето 
съгласие в подходяща форма преди да разкрием споменатите 
данни. 
 
Можете да се обърнете към нас за информация относно 
организациите-получатели на лични данни със седалища в трети 
държави, както и за копия на конкретните договорни 
разпоредби, които целят да гарантират  адекватна защита на 
Вашите лични данни и тяхната поверителност. За тази цел 
можете да използвате данните за връзка, посочени в т. 1. 
 

7.  Допълнителни услуги за My Porsche 
 
7.1 Обработка на информация за плащания 
При обработката на плащания за платените предложения в 
рамките на My Porsche и Porsche Connect, ние използваме 
доставчика на услуги за плащания Arvato Distribution GmbH, 
Gottlieb-Daimler-Str. 1, D-33428 Harsewinkel („Arvato“). 
Управлението на информацията за кредитната Ви карта, както и 
обработката на плащанията, се извършва изключително чрез 
системите на доставчика на услуги за плащания. Когато 
въвеждате информацията от кредитната си карта, това се 
извършва директно в поле за въвеждане, което е на доставчика 
на услуги за плащания; той съхранява тази информация по 
независим начин и я използва за Вашите плащания. Ние не 
събираме и не съхраняваме никаква информация от Вашите 
кредитни карти. Моля, информирайте доставчика на услуги за 
плащания относно типа, обхвата и целта на събирането и 
използването на информацията от кредитната Ви карта. 
 
Доставчикът на услуги за плащания обработва Вашата клиентска 
информация и данни за контакт (име, адрес, имейл адрес, 
клиентски номер в Porsche Connect и ако е приложимо, 
компания и филиали) изключително за целите на управлението 
на задълженията (включително проверки за съответствие, когато 
се изискват от закона) и за извършване на проверки на 
кредитоспособността, от наше име, във връзка с 
идентификационния номер на Вашия автомобил.  Законовата 
основа за обработката на Вашите данни за горепосочените цели 
е изпълнението на законово задължение, валидно за нас, или 
законните ни интереси за изпълнение на законовите 
изисквания. 
 
7.2 Грижи чрез контактния център 

Когато използвате Porsche Digital Service Infrastructure, имате 
възможност да получавате съдействие от нашия контактен 
център. Можете например да извършвате промени в личните си 
данни на клиент, както и да правите онлайн резервации за 
услуги и да получавате други услуги посредством телефонния 
контактен център . За целта трябва да предоставите 
идентификатора си в Porsche на контактния център. След като 
удостоверите самоличността си, посочвайки идентификатора си 
в Porsche или посредством други функции за сигурност, 
контактният център получава директно достъп до Вашия 
потребителски профил с идентификатор в Porsche или до My 
Porsche и извършва от Ваше име необходимите 
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промени/действия. Екипът на контактния център изпълнява 
само изрично поисканите от Вас задачи. Заедно с това, ако сте 
дали съгласието си за осъществяване на контакт с Вас чрез 
съответните канали, контактният център може активно да се 
свърже с Вас по телефона/SMS/имейл/съобщения в реално 
време, както е необходимо, за да Ви помогне при 
регистрацията, активирането и използването на услугите. 
 
Законовата основа за обработката на Вашите данни чрез 
контактния център е изпълнението на договора. 
 
7.3 Информация за предоставяне на услуги и гаранции 
За да Ви предоставим информация за Вашия автомобил, 
действащи гаранции и кампании в My Porsche за изтегляне от 
пазара, ние обработваме основни данни за оборудването и 
автомобила, като идентификационен номер на автомобила, 
действащи гаранции, година на модела и изображение на 
модела. Обработката на Вашите данни се осъществява за целите 
на изпълнението на нашия договор с Вас. Горепосочените данни 
ни се предоставят за тази цел в рамките на периода на 
съществуване на връзката с Вашия автомобил.  
 
7.4 Заявка за предоставяне на услуга 
За да можете да искате предоставяне на услуга при търговци и 
сервизи на Porsche чрез My Porsche, ние може да предоставим 
клиентски данни и данни за автомобила на избрани от Вас 
компании по Ваша молба. Ако ни дадете Вашето съгласие за 
това като част от заявка за услуга чрез My Porsche, ние ще 
предоставим за съответното запитване на избраните от Вас 
търговец или сервиз Вашето име, адрес, телефонен номер, 
имейл адрес, идентификатор в Porsche, идентификационен 
номер на автомобила, модел на автомобила, избрани от Вас 
дати за услугата, обхват на услугата, която желаете, и 
допълнително съобщение от Вас, изпратено със запитването, 
както и желаните канали за контакт. Прехвърлянето на Вашите 
лични данни се извършва еднократно на основание Вашето 
съгласие, в контекста на съответната заявка за услуга.  
 
Ние съхраняваме съответната заявка за услуга за изпълнение на 
нашия договор с Вас за периода на съществуване на 
потребителския Ви профил. 
 
8. Права на притежателите на лични данни 
 
В качеството си на субект на обработката на данни имате 
множество права, а именно: 
 

Право на информация: Имате право да получавате информация 
относно съхраняваните от нас данни, които Ви касаят лично. 
 
 
Ограничаване на обработката: Вие имате право да изискате 
ограничена обработка на Вашите лични данни, доколкото това 
се извършва съобразно със законовите разпоредби. 
 
Преносимост на данните: Ако сте ни предоставили данни на 
базата на договор или съгласие, можете, при условие че това 
отговаря на законовите изисквания, да поискате да получите 
данните, които сте ни предоставили, в структуриран, 
общоизползван и подходящ за машинно прочитане формат, или 
те да бъдат прехвърлени от нас към друго длъжностно лице. 
 
Възражение срещу обработката на данни при законово 
основание „законни интереси“: Вие имате право по причини, 

произтичащи от особената Ви ситуация, да възразите по всяко 
време срещу обработката на данни от наша страна, дотолкова, 
доколкото това се основава на законова основа „законни 
интереси“. Ако използвате правото си на възражение, ние ще 
спрем да обработваме данните Ви освен ако не можем да 
докажем в съответствие със законовите изисквания, че 
съществуват убедителни законови причини за продължаване на 
тази обработка, които са с по-голяма тежест от Вашите права.  
 
Възражения срещу „бисквитките“: Вие можете също така във 
всеки момент да възразите срещу използването на 
„бисквитките“. Подробности можете да намерите в нашите 
правила за „бисквитките“. 

 
Оттегляне на съгласие: В случай че сте се подписали под 
декларация за съгласие, с която ни разрешавате да 
обработваме Вашите лични данни, можете да оттеглите 
последната по всяко време с бъдещ ефект. Анулирането на 
декларацията не се отразява на законността на обработката на 
Ваши данни, осъществена до момента на оттегляне на Вашето 
съгласие. 
 
Право на подаване на жалба в надзорен орган: Също имате право 
да подавате жалби в съответния надзорен орган, ако сте на 
мнение, че обработката на личните Ви данни се извършва в 
нарушение на действащото законодателство. За тази цел можете 
да се свържете с органа за защита на личните данни с 
юрисдикция на територията на Вашето населено място или 
държава или с органа за защита на личните данни с юрисдикция 
на наша територия. 
Контакт  с  нас : Можете и да се свържете с нас безплатно, ако 
имате въпроси относно събирането и/или обработката на 
Вашите лични данни, Вашите права като субект на обработката 
на данни и/или относно съгласието, дадено във връзка със 
споменатите данни. За да упражните някое от гореизложените 
права, можете да се свържете с нас на следния електронен 
адрес: connect@bg.porsche.com или на пощенския адрес, 
посочен в т. 1 по-горе в текста. Когато се свържете с нас, моля 
не забравяйте да се легитимирате ясно и точно. 
 

9. Сигурност на данните 
 
Ние предприемаме всички най-съвременни технически и 
организационни мерки, за да гарантираме степен на защита на 
данните, адекватна на риска, на който са изложени, в 
съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство. 
 
10. Връзки към предложения от трети страни 

 
Сайтовете на други доставчици, препратки към които се 
съдържат в този сайт, са разработени/разработвани и 
администрирани от трети лица. Ние нямаме никакво влияние над 
оформлението, съдържанието и функционалността на тези 
сайтове. Ние се разграничаваме категорично от цялостното 
съдържание на всички тези сайтове. Моля, обърнете внимание, 
че сайтовете на трети лица, препратки към се съдържат в този 
сайт, могат да инсталират свои собствени бисквитки във 
Вашето крайно устройство и/или да събират лични данни. Ние 
нямаме никакво влияние над това. Затова Ви молим да отправяте 
всички Ваши запитвания във връзка с това директно към 
доставчиците на тези сайтове. 
 
Дата на последна актуализация: 25.05.2018 

mailto:connect@bg.porsche.com
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Детайлизирана декларация за защита на данните и поверителността 

в рамките на системата за услуги My Porsche и магазин Porsche Connect 

 
 
Посредством системата за услуги My Porsche и магазин Porsche 
Connect можете да заявявате услуги My Porsche или услуги 
Porsche Connect, както и да активирате кодове на услуги. За 
тази цел трябва да сте се регистрирали в My Porsche и да 
разполагате с потребителски акаунт в Porsche. В зависимост  
от  услуг ата можете да използвате и управлявате услуг ите в 
My Porsche и Porsche Connect посредством различни 
приложения на Porsche и My Porsche и посредством безжична 
мрежова връзка във Вашия автомобил ако тя е налична в нег о. 
 
1. Заявяване и активиране на услуги 
 
Можете да заявявате една или повече от услугите на My Porsche 
и Porsche Connect, както и да активирате кодове на услуги. 
Когато изберете дадена услуга или пакет от услуги, можете да 
се запознаете по-конкретно с начините за събиране, обработка 
и използване данни в рамките на съответната услуга, изброени 
под заглавката „описание на продукта“ във връзка с всяка 
отделна услуга. За да изпълним Вашата заявка и съответния 
договорен ангажимент с Вас, произтичащ от нея, ние 
обработваме и използваме не само информацията по заявката, 
но също така и Ваши лични данни, получени при регистрацията 
Ви. Можете да промените своя адрес за разплащания преди да е 
приключила обработката на Вашата заявка. В такъв случай ще 
използваме новия Ви адрес при обработката на разплащания и 
фактури. 
 
Ние ползваме фирмата Arvato като доставчик на платежни 
услуги във връзка с обработката на разплащания по платени 
услуги, предлагани в рамките на My Porsche и Porsche Connect 
(виж т. 5 от Общата декларация за защита на данните и 
поверителността в рамките на системата за услуги My Porsche 
и магазин Porsche Connect). Управлението на данни, свързани с 
Вашите кредитни карти и обработката на разплащания се 
извършват единствено чрез системите на доставчика на 
платежни услуги. При заявка на платени услуги ние изпращаме 
на доставчика на платежни услуги сведение относно 
фактурираната сума, както и еднократен транзакционен код, 
посредством който доставчикът може да администрира и 
обработи разплащането. Когато в рамките на заявената услуга 
въвеждате данните на своята кредитна карта, въвеждането 
става директно в поле, администрирано от доставчика на 
платежни услуги, който съхранява споменатата информация 
независимо от нас и я използва при разпореждане с Вашите 
разплащания. Ние не събираме и не съхраняваме никаква 
информация, свързана с Вашите кредитни карти. С оглед на това 
любезно Ви приканваме да се допитвате до доставчика на 
платежни услуги относно естеството, обсега и целта на 
събирането и използването на данни, свързани с Вашите 
кредитни карти. Допълнителна информация относно обработката 
на данни, свързани с Вашите кредитни карти и 
администрирането на разплащания можете да намерите в Общата 
декларация за защита на данните и поверителността в рамките 
на системата за услуги My Porsche и магазин Porsche Connect. 
 
След приключване на заявката можете да активирате услугите. 
След като сторите това, предоставеното Ви разрешение за 
използване на сайта се регистрира в системата, което е 
съпроводено със съответна актуализация на списъка на 
наличните услуги. 
 
За да може да се използват определени услуги Smart Mobility 
Services (напр. станции за зареждане), в много държави при 
закупуване на продукт се изпраща по пощата персонализирана 
карта (карта с идентификатор в Porsche), съдържаща RFID 

чипове. След доставката картата трябва да бъде активирана в 
портала My Porsche и след това може да се използва за 
удостоверяване в рамките на поддържаната инфраструктура 
(напр. обществени станции за зареждане). На картата е записан 
идентификационен номер, който може да се използва, за да се 
свържете с Вашия потребителски профил. В самата картата не 
се съхраняват никакви лични данни в цифров вид, по специално 
Вашето име или адрес, освен идентификационния номер.  
Ако картата бъде загубена, потребителят може да я блокира в 
портала My Porsche. 
Освен ако не е посочено друго, ние изпълняваме обработката, 
описана в този раздел, за целите на изпълнението на договора 
ни с Вас, на основание член 6, параграф 1, точка б) на Общия 
регламент за защита на данните (GDPR).  
 

2. Използване на услугите My Porsche и Porsche Connect 
 
В зависимост от услугата, можете да ползвате заявените от Вас 
услуги на My Porsche и Porsche Connect в своя автомобил (в 
зависимост от обхвата на достъпа във Вашия автомобил) 
посредством безжична мрежова връзка или други крайни 
устройства, осигуряващи достъп до My Porsche, апликацията 
Porsche Connect и апликацията Porsche Car Connect, както и, 
където е приложимо, от множество или всички възможни точки 
за достъп. За тази цел Вашият автомобил или съответното 
крайно устройство се свързват с инфраструктурата на 
дигитални услуги Porsche Connect. 
 
Ако ползвате онлайн услугите, заявени в My Porsche и магазин 
Porsche Connect от Вашия автомобил или чрез други крайни 
устройства, ние обработваме Ваши лични данни за активиране 
на онлайн услугите във връзка с оказването на техническа 
помощ и други специфични цели. Освен ако не е предвидено 
друго, ние събираме, обработваме и използваме Ваши лични 
данни само до степен, която дава възможност за ползване на 
съответната услуга на My Porsche или Porsche Connect. 
 
Когато ползвате отделните услуги на My Porsche или Porsche 
Connect, се обработват и следните категории лични данни, в 
зависимост от спецификата на съответната услуга, за да може 
услугите да се предоставят съобразно със споменатите данни, 
както и за да изпълним своите договорни ангажименти към Вас. 
Споменатите ангажименти представляват законово основание 
за обработката на данни в контекста на всяка от услугите. 
 
а) Идентификационни данни, като справочен номер на 

автомобила, Вашия Porsche идентификатор, 
идентификационни данни относно устройства и системи, 
като например Вашите крайни устройства и модули на 
подвижни радиоприемници, необходими за установяване на 
Вашата самоличност или за идентификация на Вашето 
крайно устройство или автомобил, за установяване на 
комуникационни връзки, за ползване на услугите или за 
достъп до информация. 

б) Информация за право на достъп, която показва, че 
даденото превозно средство или крайно устройство е 
активирано за съответната услуга на Porsche Connect и 
която може да се свърже с Вашите регистрационни данни в 
инфраструктурата на дигитални услуги Porsche Connect. 

в) Информация за влизане в системата, необходима при 
ползването на услуги на други доставчици от Вашето 
превозно средство или чрез други крайни устройства. 

г) Комуникационна информация, която е необходима за 
установяване на връзка между Вашето превозно средство 
и/или други крайни устройства и нашите сървъри или 
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сървърите на трети лица-доставчици на съдържание за 
услугите Porsche Connect. 

д) Информация за местоположение и движение, която е 
необходима с оглед на изписването на съдържание, 
свързано с местоположението, върху екрана в превозното 
средство. 

е) Гласови данни, които дават възможност за гласови 
команди и гласово въвеждане при определени услуги на 
Porsche Connect. Гласовите данни се предават към нас от 
превозното средство или крайно устройство под формата 
на запис, за да могат да бъдат превърнати в текст. 
Текстът, който впоследствие се генерира от доставчик на 
услуги, се предава обратно до превозното средство, след 
което ние изтриваме записа. 

ж) Данни за връзка, които се използват при комуникационни 
услуги, например при изпращане на съобщения по 
електронна поща или текстови съобщения. 
Данни за плащания, например детайлна фактура за 
операции по зареждане: Ако е необходимо, ще 
комбинираме тази информация с Вашия адрес и 
информацията за плащане за целите на индивидуалното 
фактуриране. 

с) Друга информация, изисквана от нас или доставчици на 
услуги, даваща възможност за предоставяне на заявените 
от Вас услуги. 

 
Подробна информация относно данните, подлежащи на 
събиране и обработка във връзка с конкретни онлайн 
услуги, можете да намерите в описанията на съответните 
онлайн услуги на следния адрес: https://connect-
store.porsche.com/bg/en/. 
 

За период от 12 месеца съхраняваме повикването за заявка на 
услуга във връзка с идентификационния номер на Вашия 
автомобил и отбелязан час и дата като база данни с цел 
събиране на анонимни статистически данни за използването.  
 

3. Ползване на услугите на трети страни-доставчици 
 
Ако ползвате услуги на трети страни-доставчици, които не 
можете да заявите чрез My Porsche и магазин Porsche Connect, 
съдържанието на тези услуги може да се изпише във Вашето 
превозно средство или крайно устройство и да протече 
информационен обмен между него или крайното устройство и 
доставчика на услуги. Ако свържете мобилно крайно 
устройство със своя автомобил, съдържанието се 
възпроизвежда само във вградената в него информационно-
развлекателната система (Porsche Communication Management 
или PCM). Ние нямаме достъп до тези услуги на трети лица и не 
сме запознати в ни най-малка степен с тяхното съдържание. 
Следователно е добре да се запознаете със съответната 
информация за защита на личните данни и поверителността, 
предоставяна от споменатите лица. 
Когато ползвате услуги, предоставяни от трети лица, е 
възможно Ваши лични данни да бъдат използвани и над степента, 
необходима за предоставянето на услугата и правилното й 
функциониране. 
 
Ние нямаме никакво влияние над обработката на данни от 
страна на тези доставчици или над мястото, където се 
обработват данните. Затова моля допитвайте се до съответните 
трети лица относно естеството, степента и целта на 
събирането и употребата на лични данни във връзка със 
съответните онлайн услуги. 
Обработката на данни, описана в настоящата точка, а именно 
предаване на данни на трети лица-доставчици, се осъществява 
в изпълнение на договорните ни ангажименти към Вас. 
 
4. Специални бележки по използването на услуги Porsche 

Connect в превозното средство 
 

Информационно-развлекателната система PCM, вградена във 
Вашето превозно средство и мобилният интерфейс за услуги, 
свързани с автомобила, („Connected Gateway“ или cGW) могат, в 
зависимост от обхвата на достъпа във Вашия автомобил, да се 
свързват с инфраструктурата на дигитални услуги Porsche 
Connect посредством безжична мрежова връзка. Те Ви 
позволяват да използвате във Вашия автомобил услугите на 
Porsche Connect, заявени от Вас в нашия магазин Porsche 
Connect, както и услуги на трети лица, заявени от Вас извън 
нашия сайт и отделно от услугите, предлагани в последния. 
 
4.1. Свързаност 

В зависимост от електронните функции, с които е оборудван 
Вашият автомобил, можете да установите телекомуникационна 
връзка чрез интерфейса на автомобила посредством функцията 
за Wi-Fi връзка, предоставяна от външно устройство или 
посредством функцията за безжична мрежова връзка на 
системата PCM, вградена във Вашето превозно средство. В 
зависимост от електронните функции, с които е оборудван 
Вашия автомобил, функцията за безжична мрежова връзка на 
системата PCM, вградена във Вашето превозно средство може 
да се контролира от самостоятелно монтирана или 
предварително монтирана подвижна SIM карта или неподвижно 
монтирана SIM карта. 
 

Освен ако изрично не е предвидено друго, обработката на 
данни, описана в настоящата точка, се осъществява в 
изпълнение на договорните ни ангажименти към Вас. 
4.1.1 Определения 
а) Самостоятелно монтирана подвижна SIM карта 

В зависимост от електронните функции, с които е 
оборудван Вашият автомобил, можете сами да установите 
телекомуникационна връзка с помощта на SIM карта, която 
монтирате в автомобила след като я получите от своя 
доставчик на безжична мрежа („самостоятелно монтирана 
подвижна SIM карта“). Вашият доставчик на безжична мрежа 
носи отговорност за Вашата самостоятелно монтирана 
подвижна SIM карта, както и за процесите на обработка на 
данни, свързани с нея. Моля допитвайте се до своя 
доставчик на безжична мрежа относно естеството, 
степента и целта на събирането, обработката и 
употребата на данни, както и относно защитата на данни 
при предаване на сигнал. 

б) Предварително монтирана подвижна SIM карта 
В зависимост от електронните функции, с които е 
оборудван Вашия автомобил, можете сами да установите 
телекомуникационна връзка с помощта на подвижна SIM 
карта, монтирана от производителя за Ваше удобство 
(„предварително монтирана подвижна SIM карта“). Повече 
информация относно наличността на подобни карти в 
дадена държава можете да намерите на адрес: 
https://connect-store.porsche.com/bg/en/. 

в) Неподвижно монтирана SIM карта 
В зависимост от електронните функции, с които е 
оборудван Вашият автомобил, можете сами да установите 
телекомуникационна връзка с помощта на SIM карта, 
монтирана директно от производителя във Вашия 
автомобил, която не може да бъде сменена с друга 
(„неподвижно монтирана SIM карта“). Неподвижно 
монтираната SIM карта не може да се извади ръчно с цел 
да се преустанови връзката. Информация относно 
отговорностите, свързани с обработката на данни при 
използване на неподвижно монтирана SIM карта можете да 
намерите в т. 4.1.3 по-долу в текста. 

г) Мрежов оператор и виртуален мрежов оператор 
(Телекомуникационният) „мрежов оператор“ управлява 
телекомуникационна мрежа, като предоставя достъп до нея 
на участниците в мрежата. „Виртуалният мрежов оператор“ 
предлага отделни мрежови решения въз основа на 
инфраструктурата и технологиите на различни мрежови 
оператори, без да притежава своя собствена мрежова 
инфраструктура. 

https://connect-store.porsche.com/bg/en/
https://connect-store.porsche.com/bg/en/
https://connect-store.porsche.com/bg/en/
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4.1.2 Съхраняване на данни при производството на 
автомобила 
Ако Вашият автомобил Porsche е оборудван с предварително 
монтирана подвижна SIM карта или с неподвижно монтирана SIM 
карта, ние съхраняваме номерата на споменатите SIM карти 
(ICCID, IMSI, MSISDN) заедно с данните на съответното 
устройство и идентификационния номер на автомобила в 
процеса на неговото производство. Споменатото съхранение на 
данни се извършва с цел да се контролират номерата на SIM 
картите, както и за установяване на съответствие между даден 
автомобил и номера на неговата SIM карта, например, в случай 
че даден правителствен орган изиска подобна информация от 
Porsche Connect GmbH. 
 
4.1.3 Обмен на данни при наличие на неподвижно монтирана 
SIM карта 
Функцията за безжична мрежова връзка в автомобилите Porsche 
с активна неподвижно монтирана SIM карта се настройва, при 
наличие на достъп, към безжичните мрежи на съответния мрежов 
оператор независимо от това дали сте се регистрирали в 
Porsche Connect или сте заявили услуги на Porsche Connect. 
Възможен е обмен на телекомуникационни данни (данни, 
събирани, обработвани и използвани с оглед на доставянето на 
телекомуникационната услуга или с цел да се установи 
интернет връзка), за да се установи безжична връзка или 
интернет връзка, както и, когато е приложимо, за използване 
на онлайн функции във Вашия автомобил, свързани с услугите 
на Porsche Connect, заявени от Вас посредством безжичните 
мрежи на съответния мрежов оператор, например с безжични 
клетки. 
Когато осъществявате връзка посредством безжична мрежа, не 
е изключено при предаването на сигнали чрез обществени 
телекомуникационни мрежи извън Вашия автомобил да се даде 
достъп на трети страни, в частност мрежови оператори, до 
определена информация, която да им позволи да определят 
Вашето местонахождение. Освен мрежовите оператори, достъп 
до споменатата информация могат да получат и виртуалните 
мрежови оператори. 
Осигуряването на връзка чрез неподвижно монтирани SIM карти 
се осъществява от следните  виртуални мрежови оператори: 
 CUBIC Telecom, Cubic Telecom Limited, Corrig Court, Corrig 

Rd, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ирландия. 
 Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, 

Германия. 
Моля допитвайте се до своя виртуален мрежов оператор относно 
естеството, степента и целта на събирането, обработката и 
употребата на данни, както и относно защитата на данни при 
предаване на сигнал. 
 
4.1.4 Обработка на данни при предоставяне на 

телекомуникационни услуги 
Ние събираме, обработваме и използваме Ваши лични данни (като 
Вашето име, адрес и дата на раждане), които се изискват в 
процеса на регистрация в My Porsche или магазин Porsche 
Connect или се попълват при заявка от Ваша страна на 
телекомуникационна услуга  в My Porsche или магазин Porsche 
Connect с цел да се установи, промени или преустанови дадено 
договорно отношение, което касае телекомуникационните 
услуги или с цел да се определи съдържанието на подобно 
отношение. Гореспоменатите данни се съхраняват с оглед на 
споменатите цели най-късно до края на календарната година 
след преустановяване на договорните отношения. 
 
Данните за трафик, генерирани при активиране на връзка с 
безжични мрежи (като например времето на активиране и 
преустановяване на споменатата връзка), данните за 
местонахождение при мобилна връзка, крайните точки на 
връзката и IP адреси не се събират, обработват или използват 
в рамките на инфраструктурата на дигитални услуги Porsche 
Connect с изключение на номерата на SIM карти и устройства и 
обема на използваните данни. Моля допитвайте се до 

съответния мрежов оператор относно естеството, степента и 
целта на събирането, обработката и употребата на данни. 
 
4.1.5 Обработка на данни при предоставяне на други 

услуги за свързаност 
Ако заявявате или сте заявили разширени услуги за 
свързаност, например Wi-Fi пакети, това води до обмен на 
информация за активиране и деактивиране между нашата 
система, безжичния мрежов интерфейс на Вашия автомобил и 
виртуалния мрежов оператор с цел да се активират и 
деактивират пакетите от данни, съхранявани в неподвижно 
монтираната SIM карта на автомобил Porsche. 
 
Управлението на предварително монтираните подвижни SIM 
карти и неподвижно монтираните SIM карти в автомобилите на 
Porsche и изчислението на обема от данни, с който разполагате 
и обема от данни, изразходен от Вас в рамките на заявения 
пакет, са свързани с допълнителен обмен на данни като 
идентификационен номер на автомобила, номер на SIM карта, вид 
SIM карта и, където е приложимо, обем на изразходени и 
разполагаеми данни за съответния период между нашата 
система, безжичния мрежов интерфейс на Вашия автомобил и 
виртуалния мрежов оператор. Тези данни се съхраняват от нас 
в рамките на срока на действие на съответните договорни 
отношения, а също и за период от 12 месеца с цел да се 
използват като основа за генериране на анонимни отчети 
относно потреблението. 
 
4.1.6  Обработка на данни съобразно със законови 

задължения 
Освен в случаите, описани в точки от 4.1.3 до 4.1.5 по-горе в 
текста, ние събираме, обработваме и използваме 
телекомуникационни данни (данни, които се събират, 
обработват и използват въз основа на предоставянето на 
телекомуникационна услуга и/или за установяване на връзка) 
и съобразно със задължения, регламентирани от действащото 
законодателство, които ни касаят, например, за да изпълним 
своето законово задължение да съхраняваме и предоставяме за 
ползване лични данни на правоприлагащите органи. 
 
Правното основание за обработка на Вашите данни по 
гореспоменатите причини е да изпълним своите законови 
задължения и/или се изразява в законния ни интерес от това да 
спазваме законовите разпоредби. 
 
4.1.7 Проверки за установяване на самоличност 
Заявката на определени телекомуникационни услуги в някои 
държави може да е обвързана с проверка за установяване на 
самоличност, която се прави по силата на нормативни 
изисквания посредством изискване на документ за 
самоличност. Ние ползваме услугите на външен доставчик, а 
именно IDnow GmbH, Auenstr. 100, 80469 Munich, Германия, за 
извършване на споменатите проверки. Събирането, обработката 
и използването на данни във връзка с проверките за 
установяване на самоличност се извършват единствено от 
доставчика на външни услуги и на негова отговорност. Моля 
допитвайте се до съответния външен доставчик относно 
естеството, степента и целта на събирането, обработката и 
употребата на данни. Споменатата информация можете да 
намерите на следния адрес: тук. 
Проверката за установяване на Вашата самоличност се 
извършва след като бъдете пренасочени към сайта на външния 
доставчик в рамките на заявката за услуга. След разпореждане 
от Ваша стана, ние предаваме данните, подлежащи на проверка 
(име, адрес и дата на раждане), на доставчика на услуги заедно 
със справочен номер за уточняване на резултата от проверката 
впоследствие. След приключване на проверката, доставчикът 
на услугата ни уведомява относно резултата по справочния 
номер. Ние не предаваме личните данни, изискани при 
проверката, на трети лица, освен при наличие на законово 
задължение за това. Ние получаваме и достъп до копие от Вашия 
документ за самоличност, съхраняван от доставчика на 

https://go.idnow.de/privacy/en
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услугата, но само когато се налага да изпълним своите 
законови задължения. 
 
Правното основание за обработка на Вашите данни по 
гореспоменатите причини е да изпълним своите законови 
задължения или се изразява в законния ни интерес от това да 
спазваме законовите разпоредби. 
 
4.2. Въвеждане на данните на автомобила и 

установяване на телекомуникационна връзка от 
автомобила 

За да сте в състояние да използвате услугите ни от Вашия 
автомобил, е необходимо първо да въведете неговите 
данни във Вашия Porsche потребителски акаунт. За тази 
цел следва да се въведе идентификационния номер на 
автомобила в My Porsche, което можете да сторите лично 
или чрез Вашия упълномощен търговец. Ние проверяваме 
достоверността на номера с цел установяване на 
телекомуникационна връзка от автомобила, която да се 
използва съобразно уточнения обсег на услугите, 
активиране и предоставяне на услуги и други цели, 
формулирани и подробно разяснени на съответните места. 
За да осигури връзка между Вашия автомобил и 
инфраструктурата на дигитални услуги Porsche Connect, 
нашата система създава и съхранява „свързващ код“, който 
Ви се подава от My Porsche. 
 
За да може да се направи проверка, след въвеждане на 
идентификационния номер на автомобила ще трябва да 
заредите и копие от документ за самоличност и 
доказателство за собственост, както и пълномощно от 
неговия собственик, в случай че не сте собственик на 
автомобила или да предадете споменатите документи на 
своя упълномощен търговец.  
 
Тези документи се преглеждат съобразно с нашите 
критерии за проверка. Като доказателство, че тя е 
преминала успешно, ще съхраняваме лични данни, които 
включват име, дата и място на раждане, адреси и друга 
идентификационна информация, съдържаща се в 
документите за самоличност, както и идентификационен 
номер на автомобила, име на собственика и неговия адрес 
според документацията за собственост на автомобила. 
Копията на споменатите документи се заличават след 
приключване на проверката. 
 
След като се установи съответствие между автомобила и 
Вашия Porsche идентификатор при първото Ви влизане в 
системата или при следващи влизания, автомобилът 
трябва да се свърже с инфраструктурата на дигитални 
услуги Porsche Connect. За тази цел е необходимо да 
въведете свързващия код, подаван от My Porsche, който се 
изписва във Вашия автомобил чрез системата PCM. В 
отговор на това системата PCM на Вашия автомобил се 
свързва с нашата система посредством свързващия код и 
идентификационния номер на автомобила. Тази 
информация ни е необходима, за да сме в състояние да 
установим съответствие между Вашия автомобил и 
потребителския Ви акаунт в Porsche при ползване на 
дадена услуга, за да се уверим, че имате право на достъп 
до нея от Вашия автомобил. Ако съответствието бъде 
успешно установено, нашата система изпраща на системата 
PCM във Вашия автомобил списък на достъпните услуги в 
настоящия момент. 
При използването на услуги, които се обезопасяват в 
максимална степен, е необходимо въвеждането на отделен 
четирицифрен PIN номер. Можете да въведете свой личен 
PIN номер в My Porsche и да го променяте, когато 
пожелаете. PIN номерът се запаметява под формата на код. 
Когато въвеждате PIN номера във Вашето превозно 
средство, той се кодира и препраща към нашата система за 
проверка на правото на достъп. 

Ние обработваме Вашите данни в изпълнение на 
договорните си ангажименти към Вас. 
 
4.3 Справка относно списъка на наличните услуги и 
ползване на услугите 
В началото и края на всяко Ваше пътуване, както и при 
избор на дадени услуги, системата PCM на Вашия 
автомобил се свързва с инфраструктурата на дигитални 
услуги Porsche Connect посредством идентификационния 
номер на автомобила. Тази информация ни е необходима, 
за да сме в състояние да установим съответствие между 
Вашия автомобил и потребителския Ви акаунт в Porsche и 
да се уверим, че имате право на достъп до нашите услуги. 
При влизане в системата в началото и края на своето 
пътуване нашата система изпраща на системата PCM на 
Вашия автомобил списък на достъпните услуги в 
настоящия момент. Ние обработваме Вашите данни в 
изпълнение на договорните си ангажименти към Вас. 
 
Ние поддържаме база данни с цел генериране на анонимна 
статистика относно потреблението посредством 
съхранение и използване на направените от Вашия 
автомобил справки относно списъци на достъпни услуги и 
тяхното ползване с времеви печат за период от 30 дни. 
Правното основание за обработката на Вашите данни се 
изразява в нашия законен интерес от анонимния анализ на 
потребителското поведение. 
 

4.4 Деактивиране на услугите и обмена на данни 
В зависимост от вида на безжичната мрежова връзка, 
електронните функции, с които е оборудван Вашият 
автомобил и активираните услуги, обменът на данни с 
автомобила може да бъде деактивиран напълно или 
частично посредством: 
а) Изваждане на SIM картата или изключване на 
връзката, осъществявана чрез Вашето крайно устройство, 
в случай че безжичната мрежова връзка се осъществява 
посредством самостоятелно монтирана или предварително 
монтирана подвижна SIM карта или Wi-Fi връзка; или 
б) Съответна пренастройка на функциите в менюто 
на системата PCM. Това може да доведе до пълна или 
частична загуба на достъпа до отделни услуги. 
Посредством деактивиране на безжичната функция на 
системата PCM пътниците в автомобила могат да 
деактивират обмена на данни, осъществяван от системата 
PCM с помощта на безжичната мрежова връзка. 
 
При активиране на функцията „частен режим“ пътниците в 
автомобила могат да деактивират обмена на данни, 
осъществяван от Connected Gateway, както и съответната 
обработка на Ваши лични данни. Това води до загуба на 
достъп до автомобила и до услуги и информация, свързани 
с него (например, местоположение на автомобила). 
Деактивирането не е приложимо по отношение на 
задължителни по закон функции и услуги като системата 
за спешни обаждания „Emergency Call“ при проблеми на 
пътя и други системи за спешни обаждания. 
 
За да е в състояние да предоставя гореспоменатите услуги, 
доколкото Вашият автомобил има достъп до такива услуги, 
потенциално е необходимо Connected Gateway да поддържа 
безжична мрежова връзка с безжичните клетки на 
съответния оператор на безжична мрежа, независимо от 
активирането на функцията „частен режим“ (информация 
относно обмена на данни в рамките на наличната 
телекомуникационна връзка можете да намерите в т. 4.1), 
а в отделни случаи, да обменя данни чрез безжичната 
мрежова връзка според описанието на отделните услуги в 
www.porsche.com/connect. Услугите, които не могат да 
бъдат деактивирани, са обозначени като такива в графата 
на менюто, озаглавена „частен режим“. 
 
 

http://www.porsche.com/connect


 
 

Страница 5 от 5 

Дата на последна актуализация 05/2018 – Детайлизирана декларация за защита на данните и поверителността в рамките на системата 

за услуги My Porsche и магазин Porsche Connect– Bulgaria – BG – версия 3.0 

4.5 Ползване на онлайн услуги от страна на 
нерегистрирани шофьори  
Ако други лица ползват Вашето превозно средство [или] 
информационно-развлекателната система PCM на Вашия 
автомобил, е възможно да бъдат събрани, обработени и 
използвани  данните, посочени в точка 2, подточки а) до з). 
Ако другото лице няма свой собствен потребителски акаунт 
в Porsche, тази информация се събира и съхранява във 
Вашия потребителски акаунт в Porsche. В този случай за нас 
не е възможно да идентифицираме споменатия шофьор, 
поради липсата на информация, удостоверяваща 
самоличността му.  
 

4.6  Онлайн актуализиране на софтуера 
Ако сте активирали Online Software Updates (Онлайн 
актуализации на софтуера) в My Porsche, могат да бъдат 
обменяни данни между нашите системи и Вашия автомобил за 
целите на актуализирането на софтуера на системите на Вашия 
автомобил и за отстраняване на неизправности в софтуера като 
част от сервизните дейности. За тази цел с нашите системи се 
извършва периодичен обмен на идентификационния номер на 
Вашия автомобил, идентификационните данни на устройствата 
и текущата версия на софтуера им, Вашия идентификатор на 
Porsche и информация за удостоверяване. В отделни случаи 
(напр. актуализирания) към нашите системи се изпраща 
информация относно оборудването на автомобила Ви, както и 
информация за неговото технически състояние. Можете да 
прекратите онлайн актуализирането на софтуера и свързаната с 
това обработка на лични данни чрез деактивиране на функцията 
в My Porsche. 
 
4.7. Анализ на продукти, подобрения и обработка на 
масови данни 
В зависимост от оборудването на Вашия автомобил той може да 
изпраща към нашите системи информация за използването на 
системата за информация и развлечения, технически данни за 
автомобила и данни, свързани с околната среда, заедно с 
временен идентификационен ключ, при условие, че се 
съгласите да се изпращат данни като част от инсталацията в PCM 
на Вашия автомобил или чрез активиране на функцията в PCM 
на Вашия автомобил. Използваме изпратените данни с цел 
анализиране и подобряване на нашите продукти и услуги.  
 
Някои отделни услуги,например трафик в реално време или 
радар за безопасност, разчитат на предоставяне на информация 
например за мястото, средата и движението на Вашия 

автомобил, както и на данни от други автомобили, за да се 
получи нова и по-точна информация, например за текущия 
трафик и пътните условия (масови услуги). За тази цел от Вашия 
автомобил може да бъдат изпращани данни за 
местоположението, автомобила и околната среда и 
информация за движението на автомобила, като част от данните 
за използването му. Ние предоставяме горепосочените данни 
на трети страни само в обобщена форма и без свързване с Вас 
или с Вашия автомобил. 
 
Обработката на тези данни за анализ и подобрение на 
продуктите, както и обработката на масови данни, е на 
основание нашия законов интерес в анализа и подобрението на 
нашите продукти и услуги, както и с цел предоставяне на по-
точно съдържание в контекста на масовите услуги. 
 
Можете да дезактивирате обмена на данни за тези цели по 
всяко време в настройките на PCM на Вашия автомобил в 
„Porsche Connect“. Моля, обърнете внимание, че 
дезактивирането може да ограничи функционалността на 
отделните услуги, в частност масовите услуги, като трафик в 
реално време или радар за безопасност. Обменът на данни 
може да бъде предотвратен и чрез настройване на „Режим на 
поверителност“ за работа в съответствие с параграф 4.4 
 
5. Права на притежателите на лични данни 
 
В качеството си на субект на обработката на данни имате 
множество права. Информация относно споменатите права 
можете да намерите в т. 9 на Общата декларация за защита 
на данните и поверителността в рамките на системата за 
услуги My Porsche и магазин Porsche Connect. 
 

6. Въвеждане на промени в настоящата декларация 
за защита на данните и поверителността 

 
Ние си запазваме правото да внасяме промени в настоящата 
декларация за защита на данните и поверителността. 
Постоянен достъп до настоящия текст на декларацията за 
защита на данните и поверителността се предлага на адрес: 
https://connect-store.porsche.com/bg/en/t/privacy  
 
Дата на последна актуализация: 25.05.2018 
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Политика на Porsche Connect относно използването на бисквитки 

 
Обхват 
Настоящите правила за „бисквитките“ се прилагат в допълнение 
към общата и конкретната декларация за защита на лични данни 
на Porsche Connect и описват естеството, обхвата, целите и 
законовата основа, както и възможностите за възражения срещу 
обработката на „бисквитките“. Освен това общата и конкретната 
декларация за защита на лични данни за Porsche Connect в сила 
от 25.05.2018 г. се прилага към всяка друга информация. 
 

Какво представляват бисквитките? 
Ние съхраняваме „бисквитки“ с цел да Ви предложим богата гама 
от вътрешни препратки, с което да улесним максимално  
ползването на нашите интернет страници. „Бисквитките“ 
представляват малки файлове, които се натрупват в компютъра 
Ви посредством Вашия Интернет браузър. 
 
Какви са вариантите за Вас 
Използвайки нашия сайт, вие се съгласявате да използвате 
бисквитки или да допуснете тяхното съхранение във Вашия 
компютър. Естествено можете да разглеждате нашия сайт и без 
бисквитки. Ако не желаете да се използват бисквитки, можете 
да блокирате натрупването им във Вашия компютър като 
промените настройките на Вашия браузър. Натрупаните в 
настройките на браузъра Ви бисквитки могат да бъдат изтрити 
във всеки един момент. Моля не забравяйте обаче, че това би 
могло да ограничи функционалността на предлаганите от нашия 
сайт услуги. 
 
Видове бисквитки 
Ние използваме бисквитки с различно предназначение и 
функции. Правим разграничение между отделните категории в 
зависимост от това дали бисквитката е абсолютно необходима 
от техническа гледна точка (техническа необходимост), за 
колко време се съхранява и използва (продължителност на 
съхранение), дали се съхранява от нашия сайт или трети лица и 
кой доставчик е поставил бисквитката във Вашия компютър 
(доставчик на бисквитки). 
 
Техническа необходимост 
Бисквитки, които са абсолютно необходими от техническа 
гледна точка: Ние използваме определени бисквитки, тъй като 
те са абсолютно необходими за правилното функциониране на 
сайта и неговото меню. Тези бисквитки се поставят 
автоматично във Вашия компютър, когато влизате в нашия сайт 
или в заглавките на менюто, освен ако не сте настроили 
браузъра си така че да отхвърля бисквитки. 
Бисквитки, които не са абсолютно необходими от техническа 
гледна точка: За разлика от горепосочените, бисквитките, 
които не са абсолютно необходими, се поставят във Вашия 
компютър с цел да се усъвършенства ефикасността на нашия 
сайт или да се запазят определени направени от Вас настройки. 
Ние използваме бисквитки, които не са абсолютно необходими 
от техническа гледна точка и с цел да набираме информация 
относно честотата, с която се използват определени 
компоненти на нашия сайт, за да се съобразим с Вашите нужди и 
изисквания при бъдещи целеви промени в него. Ние не поставяме 
във Вашия компютър бисквитки, които не са абсолютно 
необходими от техническа гледна точка, освен ако и докато Вие 
не потвърдите с кликване върху определеното поле, че сте 
видели съобщението ни относно бисквитките и ще продължите да 
използвате нашия сайт. 
 
Продължителност на съхранение  
Еднократни бисквитки: Повечето бисквитки са необходими само 
в рамките на дадено посещение в сайта ни и в My Porsche и те 
се изтриват или губят валидност веднага щом излезете от 
сайта ни или посещението Ви в него приключи (наричат се 

„еднократни бисквитки”). Еднократните бисквитки се използват 
за запазване на определена информация в рамките на 
посещението Ви, например Вашите регистрационни данни в 
Porsche или съдържанието на пазарската Ви количка. 
 
Постоянни бисквитки: Бисквитките се съхраняват по-
продължително само в много редки случаи. Това се прави 
например с цел да Ви разпознаем, ако посетите сайта ни отново 
след известна пауза, за да Ви осигурим достъп до настройки, 
които сте запазили. Това Ви позволява по-бърз и удобен достъп 
до наши страници и премахва необходимостта от повторно 
боравене с настройки като например тази, която касае избора 
на език. Постоянните бисквитки се изтриват автоматично в 
предварително определен срок, когато посетите страницата 
или домейна, откъдето бисквитката е поставена във Вашия 
компютър. 
 

Комуникационни бисквитки: Тези бисквитки се използват за 
комуникация между различните вътрешни сървъри на Porsche. Те 
се поставят във Вашия компютър в началото на потребителска 
комуникация и се изтриват в края на комуникацията. 
Комуникационните бисквитки получават уникален 
идентификационен номер в рамките на комуникацията, който 
обаче не позволява да се правят никакви изводи относно 
съответния клиент или потребител. 
 
Доставчици на бисквитки 
Бисквитки на доставчика: Обикновено бисквитките се поставят 
от оператора на нашия сайт по наше разпореждане при 
посещения в него. 
Бисквитки на трети лица: Така наречените „бисквитки на трети 
страни“, от  друг а страна, се поставят  и използват  от  друг и 
места или уеб сайтове, например от  доставчиците на 
инструменти за уеб анализ . Повече информация относно 
инструментите за мрежов анализ и измервания можете да 
намерите по-долу в текста. Възможно е външните доставчици да 
използват бисквитки и с рекламна цел или с цел да интегрират 
в своите сайтове съдържание от социалните мрежи например 
посредством добавки на страници от социални мрежи. 
 
 

Използване на бисквитки за мрежов анализ и измерване на 
потреблението 
Ние ползваме Google Analytics, услуга за мрежов анализ на 
Google Inc. („Google“). Google Analytics използва бисквитки, за 
да установи честотата на употреба на дадени компоненти на 
нашия сайт, както и потребителските предпочитания. 
Информацията за начина, по който използвате уеб 
предложението ни (включително Вашия съкратен IP адрес ), 
г енерирана от  „бисквитката“, се прехвърля към сървър, 
управляван от  Google в САЩ, и се съхранява там. Google ще 
използва тази информация от  наше име и на базата на дог овор 
за обработка, за да прави анализ  на използването на уеб 
сайта ни от  Вас , да съставя отчети за действията в нашия уеб 
сайт  и да предоставя друг и услуг и, свързани с  използването 
на уеб сайта и на Интернет . Законовото основание за 
използването на Google Analytics е член 6, подпараг раф 1, 
точка (е) от  GDPR. В тази връзка нашият  законен интерес  
произтича от  целите на използването, описани по-г оре, по-
конкретно за анализа, оптимизацията и икономически 
ефективното функциониране на нашия уеб сайт  
 
Изтриване и възразяване срещу използването на „бисквитки“ 
Приемането на „бисквитки“ при използването на нашия уеб сайт 
не е задължително. Ако не желаете да се съхраняват „бисквитки“ 
на Вашето устройство, можете да дезактивирате съответната 
опция в системните настройки на браузъра. Запазените 
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„бисквитки“ могат да бъдат изтрити по всяко време в Интернет 
опциите на браузъра. Ако обаче решите да не приемате никакви 
„бисквитки“, това може да доведе до ограничения във 
функциите, предлагани на нашия уеб сайт.  
 
Заедно с  това можете да дезактивирате използването на 
„бисквитките“ на Google Analytics чрез  инсталиране на добавка 
към браузъра, ако не желаете да се включите в анализа на уеб 
сайта, която можете да изтеглите от:   
 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
 
Тази добавка съхранява във Вашето устройство информация „за 
отказ“, която се използва при деактивирането на Google 
Analytics. Моля не забравяйте, че подобен род „отказ“ води 
единствено до деактивиране на Google Analytics за съответното 
устройството и браузъра, от който е активирана командата 

„отказ“. Освен това може да се наложи  повторно активиране на 
услугата, ако заличавате бисквитки от своето устройство. 
Като алтернатива на добавката в браузъра, например за 
мобилни устройства можете да предотвратите събирането на 
данни от  Google Analytics чрез  кликване върху следната 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ връзка. Ще бъде 
зададена „бисквитка за отказ“, за да се предотврати бъдещо 
събиране на Вашите данни. „Бисквитката“ за отказ  е валидна 
само за браузъра, който се използва, и само за предложението 
в нашия уеб сайт „ тя се съхранява във Вашето крайно 
устройство. Ако изтриете „бисквитки“ от  браузъра, трябва да 
поставите отново „бисквитката“ за отказ . 
Можете също да активирате функцията за непроследяване на 
Вашето крайно устройство. Ако тази функция е активирана, 
Вашето крайно устройство информира съответната услуга, че не 
желаете да бъде проследявано.

 
По-конкретно, възможно е да получите следните бисквитки при посещение в нашия сайт: 
 

Наименование на 
бисквитката 

Техническа 
необходимост? 

Продължителност 
на съхранение 

Доставчик на 
бисквитката Предназначение 

CIAM.s Да Комуникационна 
бисквитка 

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

Тази бисквитка е необходима за 
проверка на това дали браузърът на 
потребителя поддържа използването 
на бисквитки. 

CIAM.m Да 
Еднократна 
бисквитка  

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

Тази бисквитка е необходима за 
удостоверяване на самоличността на 
потребителя. 

CIAM.h Да Еднократна 
бисквитка  

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

Тази бисквитка е необходима за 
съхранение на посещението на 
потребителя в сайта и регистрацията 
му в My Porsche. 

CIAM.status Да Еднократна 
бисквитка  

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

Тази бисквитка е необходима за 
наблюдение на състоянието на 
посещението на потребителя в My 
Porsche. 

pcc.cookieAccepta
nce Да 

Постоянна 
бисквитка (период 
на съхранение: 
една година) 

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

Тази бисквитка съхранява решението 
на потребителя относно това дали 
могат да се съхраняват бисквитки в 
браузъра му от страна на браузъра. 

nonce.* Да Комуникационна 
бисквитка 

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

Тази бисквитка съхранява решението 
на потребителя относно това дали 
могат да се съхраняват бисквитки в 
браузъра му от страна на сървъра. 

PF Да Еднократна 
бисквитка  

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

Тази бисквитка е необходима за 
вътрешно удостоверяване на 
самоличността на потребителя 
помежду различните сървъри на 
Porsche. 

CIAM.pcc Да Еднократна 
бисквитка  

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

Тази бисквитка е необходима за 
съхранение на посещението на 
потребителя в сайта и регистрацията 
му в My Porsche. 

f5_cspm Да Еднократна 
бисквитка  

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

Тази бисквитка е необходима за 
пренасочване на потребителя към 
сървър-посредник за балансиране на 
натоварването. 

_utma Не 

Постоянна 
бисквитка (период 
на съхранение: две 
години) 

Google 
Тази бисквитка съхранява броя на 
посещенията на даден потребител за 
целите на Google Analytics. 

_utmt Не 
Еднократна 
бисквитка  Google 

Тази бисквитка съхранява вида на 
търсенето от страна на потребителя 
при влизане в сайта за целите на 
Google Analytics. Прави се разлика 
между събития, транзакции и 
предмети. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
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_utmb Не Еднократна 
бисквитка  

Google 

Тази бисквитка съхранява 
продължителността на дадено 
потребителско посещение в сайта за 
целите на Google Analytics. 

_utmz Не Еднократна 
бисквитка  

Google 
Тази бисквитка съхранява страницата, 
препратила потребителя към My 
Porsche за целите на Google Analytics. 

_utmv Не 
Еднократна 
бисквитка  Google 

Тази бисквитка окрупнява 
съхранените данни за целите на 
Google Analytics, за да бъдат 
представени от Porsche AG в отделни 
анонимни отчети. 

NREUM Не „Бисквитка“ за 
сесия, която се 
изтрива при 
затваряне на 
браузъра. 

New Relic Inc. Тази „бисквитка“ се създава само в 
браузъри, които не поддържат  
Navigation Timing API. Ако даден 
браузър поддържа Navigation Timing 
API, за определяне на началното 
време на навиг ация може да се 
използва интерфейс  с  пряк достъп. 

NRAGENT Не „Бисквитка“ за 
сесия, която се 
изтрива при 
затваряне на 
браузъра. 

New Relic Inc. Тази „бисквитка“ се използва за 
комуникация между показателите за 
крайните потребители на New Relic 
Collector и аг ентите, работещи в 
нег овото уеб приложение. Устройство 
за идентификация идентифицира и 
свързва проследяването на 
транзакциите на ниво приложение с  
проследяването на съответния 
браузър. 

JSESSIONID Не „Бисквитка“ за 
сесия, която се 
изтрива при 
затваряне на 
браузъра. 

New Relic Inc. Тази „бисквитка“ се използва за 
съхраняване на идентификатор на 
сесия, така че New Relic може да 
наблюдава броя на сесиите за дадено 
приложение. Стойността на 
бисквитката се г енерира от  Jetty. 

Porsche Connect GmbH  
Porscheplatz 1  
70435 Stuttgart 
 

Дата на последна актуализация: 25.05.2018 
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Porsche Connect GmbH 

General Data Protection and Privacy Statement 

My Porsche and Porsche Connect Store 

 
 
We, Porsche Connect GmbH (hereinafter “we” or “PC GmbH”), are 
pleased that you are visiting our website and pleased about your 
interest in our company and our products. Protecting your privacy 
when processing data is important to us. We take protecting your 
personal data and handling them confidentially very seriously. The 
processing of your personal data is only takes place within the 
scope of legal requirements of data protection law of the European 
Union, in particular, the General Data Protection Regulation (GDPR). 
With this privacy policy, we inform you about the processing of your 
personal data and your privacy rights in the context of the use of 
My Porsche, our Porsche Connect Store, and Porsche Connect 
Services (hereinafter, "Porsche Digital Service Infrastructure"). For 
information on other services and offers from other companies of 
the Porsche Group, please refer to the respective privacy policy of 
those services or companies. 
 
1. Controller and data protection officer; contact 

information 
 
The controller within the meaning of data protection and privacy 
laws is: 
 

Porsche Connect GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Germany. 

 
If you have questions or suggestions regarding data protection and 
privacy, please feel free to contact us by e-mail at 
connect@bg.porsche.com or contact the data protection officer at 
the address shown below or the above e-mail address. 
 

Porsche Connect GmbH 
Data Protection Officer 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Germany 

 
2. Subject matter of data protection 
 

The subject matter of data protection is personal data. This means 
any information concerning an identified or identifiable individual 
(the data subject). This includes, for example, information such as 
name, postal address, e-mail address or telephone number, and 
also information that necessarily arises during and via the use of 
My Porsche, our Porsche Connect Store and the Porsche Digital 
Service Infrastructure, such as details about the start, end and 
scope of use of our website and your IP address. 
 
3. Type, scope, purpose and legal basis of data 

processing when using our websites 
 
Even if you use our website without logging in, data will be or may 
be collected. The text below provides an overview of the different 

types of collection and processing of data and the respective 
purposes of processing and legal bases. 
 

3.1 Automated data collection 
When you access our website, your Internet browser automatically 
transfers data for technical reasons. The following data are stored 
separately from other data that you may transmit to us: 
• date and time of access 
• duration of the visit to our website 
• type of Web browser / Web browser version 
• operating system used 
• the pages you visit on our website 
• volume of data transmitted 
• nature of event 
• system crashes and similar events 
• IP address 
• domain name 

 
This data is processed on the basis of article 6 subparagraph 1. 
point (f) of the GDPR to provide the service, to ensure technical 
operation and detect and eliminate interference. We thereby pursue 
the interest in enabling the use of our website and its technical 
functionality. When you visit our website, this data will be processed 
automatically. Without this provision, you will not be able to use our 
services. We do not use this data for the purpose of drawing 
conclusions about you. 
 
We normally delete this data after 13 months, unless by way of 
exception we need it for the purposes set out above. In such cases, 
we will delete the data immediately after the purpose ceases to 
exist. 
 
In addition, this data is also processed without being assigned to a 
specific person for the purposes of analysis and performance 
improvements. See paragraphs 3.2 and 3.3. for more detail. 
 
3.2 Data processing for improvement of our online offer 
 
The automated data we collect mentioned in paragraph 3.1 is 
furthermore used to improve the performance of Porsche Digital 
Service Infrastructure, to ensure the availability of our platforms, to 
optimise user experience, to further evaluate your use of the 
website, to compile reports on website activities for us, and to 
provide other services related to website and internet usage.  
 
We process your data based on our legitimate interest in the 
performance and availability of our products, as well as in the 
analysis of the use behaviour of our website visitors. The data will 
be stored for 13 months and not assigned to any particular person.  
In addition, we store cookies as part of the processing described 
here. See paragraphs 3.3 for more detail. 

 
3.3 Cookies 
When you visit our website, so-called ”cookies”, i.e. small files, can 
be stored on your device in order to offer you a comprehensive 

mailto:connect@bg.porsche.com
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range of functions to make your use more convenient and to 
optimise our offers. If you do not wish to use cookies, you can 
prevent their storage on your device by means of the corresponding 
settings on your Internet browser or use separate options for 
objecting to their processing. Please note that the functionality and 
functionality of our offer may be limited. For detailed information on 
the nature, extent, purposes, legal bases and possibilities of 
contradicting the processing of cookies, please refer to our Cookie 
Policy. 
 
We process information about our users via cookies to fulfill the 
contract with our users and for our legitimate interest in the user-
friendly and secure provision of our websites. 
 
4. Registering for your Porsche ID user account 
 

When you register for and use My Porsche, the Porsche Connect 
store, and the Porsche Digital Service Infrastructure, personal data 
are collected, processed, and used, and may be transmitted to 
third parties as described below, in order to provide you with all 
services with regard to My Porsche, the Porsche Connect store, 
and the Porsche Digital Service Infrastructure and to fulfill our 
contractual obligations that exist in this context. We perform all of 
the data processing described in this section either - to the extent 
indicated - based on your consent or to fulfill our contract with you. 
 
4.1 Registration process 

To use My Porsche, registration on the Porsche infrastructure is 
required. Registration can take place in two ways, and you are free 
to choose the method of registration: 
 
3. Invitation to register from authorized dealer 
If you wish, your authorized dealer will enter the data you have 
communicated to the dealer for you via the dealer’s access to our 
systems. In this case, you will then receive, for example, a link sent 
by e-mail via which you are required to confirm your registration. 
Please note that the authorized dealers are independent 
companies, and we have no influence over them. A second feature 
will be used for additional verification. One example is a code sent 
via text message that you then enter in My Porsche. 
 
4. Self-registration 
In the event that registration has not taken place via an authorized 
dealer, you can register yourself and enter your data on your own. 
In selected countries, you can also add a vehicle and use additional 
digital services that require vehicle ownership. To do this, 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 – a power 
of attorney 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 will 
also store the names, dates of birth, places of birth, addresses, 
and validity information of the documents shown in the respective 
identification documents and the vehicle identification numbers, 
owner names, and addresses shown in the ownership 
documentation. After the verification process is complete, the 
copies of the documents will be deleted. Following successful 
verification, you will receive, for example, a link sent by e-mail via 
which you are required to confirm your registration. A second 
feature will be used for additional verification. One example is a 
code sent via text message that you then enter in My Porsche. 
 
(a) Required information during registration 
When you register on My Porsche, you will be required – in case of 
self-registration – to enter your e-mail address (Porsche ID), a 
password, your name and any titles and suffixes, contact and 
address information, mobile phone number, and, where applicable, 
the language in which you wish to communicate with us or – in case 
of registration through an authorized dealer – to confirm this 
information in My Porsche. This information is necessary in order 
to set up and manage a Porsche ID user account for you so that 
you can use the full range of services and functions offered by My 

Porsche and the Porsche Connect store. In selected countries, you 
can also use our offerings as a potential customer. In this case, you 
are only required to state your name, e-mail address, and a 
password. We need this information – and, where applicable, 
further information – not least in order to be able to respond to 
requests, questions, and criticism. 
We also store the time of your last login. 
During registration, we will perform a plausibility check of your 
name and address information. 
 
(b) Voluntary information during registration 
Within the scope of your registration, you will also have the 
opportunity to enter additional voluntary information, such as 
additional name information (e.g. academic titles, etc.), company 
contact information, date of birth, additional phone numbers, credit 
card information (this information is stored exclusively by the 
payment service provider), and your vehicle license plate number 
and a personal vehicle name. You can also 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 that it is entirely up to you to decide whether you wish to 
communicate this information to us. 
 
4.2  Porsche Digital Service Infrastructure: data processing 

after registration 
If you have registered for a Porsche ID user account, we will 
exchange basic information about your user account and your 
vehicles with responsible Porsche dealers in order to be able to 
serve you via our dealer organisation. In addition to the vehicle 
identification number, we transfer your user name (Porsche ID), the 
technical or sales availability of services and product offers for your 
user account or vehicle, as well as relevant events as part of the 
creation, modification or deletion of your user account, the linking 
of vehicles, the selection of traders, or the activation or deactivation 
of services.  
 
If you have selected an authorised dealer and provided your 
consent, your personal data stored with My Porsche, in particular 
contact data, support, contractual and service data, as well as data 
about your interests, vehicles and services used will also be 
exchanged with the authorized dealer and with synchronised with 
any personal data stored about you. If you no longer wish data to 
be transferred in the future, you can change this accordingly in your 
user settings. The aforementioned data will no longer be exchanged 
with the authorised dealer from that date. For technical reasons, 
both your consent and the termination of data exchange may take 
up to 24 hours to take effect. The legal basis for processing your 
data in this connection is your consent. 
 
4.3 Deletion of your Porsche ID user account 
If you delete your Porsche ID user account, your My Porsche profile 
will also be deleted. As far as data must be stored for legal reasons, 
these are blocked (so-called processing limitation). The data is for 
further use, especially for the use of services, and then is no longer 
available. The functionality of the services may be limited or 
eliminated. My Porsche will then no longer be available to you. If 
further responsible individuals within the Porsche Group and its 
sales organisation process personal data within their own 
responsibility, the processing of this data remains unaffected. If, on 
the basis of your consent, data has been exchanged with a dealer 
of your choice, we inform the dealer about the deletion of your 
Porsche ID user account. 
 
5. Recipients of personal data 
Internal recipients: Within Porsche Connect GmbH, only those 
persons who need this for the purposes mentioned in paragraph 3 
above have access. 

 
External recipients:  
We only pass on your personal data to external recipients outside 
of Porsche Connect GmbH if this is necessary for the provision of 
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the respective Porsche Digital Service offer, if another legal licence 
exists, or if we have your consent. 
External recipients may include:  
 
a) Processors:  
Porsche AG group companies, or external service providers we use 

for the provision of services,  for example in the areas of technical 
infrastructure and maintenance for the Porsche Connect GmbH 
offer. These processors are carefully selected by us, and regularly 
checked, to ensure that your privacy is maintained. The service 
providers may only use data for the purposes specified by us.  
 
b) Public bodies 
Authorities and state institutions, such as public prosecutors, 
courts or financial authorities, to whom we must transfer personal 
data for legal reasons. Transfer takes place on the basis of article 
6 subparagraph 1. point (c) of the GDPR. 
 
c) Private bodies 
Dealers, cooperation partners or support personnel to whom data 
is transferred on the basis of consent, for the execution of a 
contract with you, or for the protection of legitimate interests, such 
as Porsche Centres, financing banks, other service providers or 
transport service providers. Transfer takes place on the basis of 
article 6 subparagraph 1. points (a), (b) and/or (f) of the GDPR. 
 
6.  Data processing in third countries 
If individual functions within the Porsche Digital Service 
Infrastructure are performed on our behalf by service providers 
whose registered location or place 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 disclosure that there is either an adequate 
level of data protection and privacy within the recipient’s 
organization (e.g. through self-certification on the recipient’s part 
for the EU-US Privacy Shield or agreement of “EU standard 
contractual clauses” with the recipient) and/or that your consent 
has been received in sufficient form. 
 
You can contact us to receive an overview of the recipients in third 
countries and a copy of the specific contractual provisions that have 
been agreed to ensure an adequate level of data protection and 
privacy. To do this, please use the information stated in Sec. 1. 
 
7.  Further services for My Porsche 
 
7.1 Handling payment information 

To process payments for paid offers within the framework of My 
Porsche and Porsche Connect, we use the payment service 
provider Arvato Distribution GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 1, D-
33428 Harsewinkel ("Arvato”). Management of your credit card 
information as well as the processing of payments is carried out 
exclusively via systems of the payment service provider. If you enter 
your credit card information, this is done directly via an input field 
of the payment service provider, who stores this information 
independently, and uses it for your payments. We do not collect and 
store any credit card information from you. Please inform the 
payment service provider about the type, scope and purpose of the 
collection and use of your credit card information. 
 
Exclusively for the purpose of debtor management (including 
compliance checks, where legally required) and to carry out credit 
checks, the payment service provider processes your customer 
and contact information (name, address, e-mail address, Porsche 
Connect customer number, and if applicable, company and 
affiliates) on our behalf, and your vehicle identification number.  The 
legal basis for the processing of your data for the above purposes 
is the fulfilment of a legal obligation that we are subject to, or our 
legitimate interest in complying with legal requirements. 
 
 
7.2 Care through the Contact Centre 

You have the opportunity to be supported by our contact centre 
when using the Porsche Digital Service Infrastructure. For example, 
you can have changes made to your personal customer data, as 
well as online service bookings, and other services through our 
telephone contact centre . To do this, you must provide your 
Porsche ID to the contact centre. After identifying yourself by 
naming your Porsche ID or other security features, the contact 
centre accesses your Porsche ID user account or My Porsche 
directly and makes the desired changes/activities on your behalf. 
The contact centre staff only perform the tasks that you explicitly 
want. In addition, if you have consented to be contacted through 
the appropriate channels, the contact centre may actively contact 
you by phone/SMS/E-mail/instant messaging as required, to assist 
with registration, service activation and use. 
 
The legal basis for processing your data via the Contact Centre is 
fulfilment of the contract. 
 
7.3 Provision of service and warranty information 
In order to provide you with information about your vehicle, ongoing 
warranties and recall campaigns in My Porsche, we process 
equipment and vehicle master data, such as the vehicle 
identification number, ongoing warranties, the model year and a 
model image. The processing of your personal data takes place for 
fulfilment of our contract with you. The aforementioned data is 
provided to us for this purpose for the duration of the existence of 
your vehicle relationship.  
 
7.4 Service appointment request 
To request service appointments with Porsche dealers and service 
companies via My Porsche, we may provide customer and vehicle 
data to companies of your choice at your request. If you provide us 
with your consent to do so as part of a service request via My 
Porsche, we will provide your name, address, telephone number, e-
mail address, Porsche ID, vehicle identification number, vehicle 
model, the service dates you have selected, the scope of service 
you desire, and a supplementary message to your inquiry from you, 
as well as the desired contact channels for the dealer or service 
company chosen by you for the relevant inquiry. The transfer of 
your personal data is based on your consent once, within the 
context of the relevant service request.  
 
We store your respective service request for fulfilment of our 
contract with you for the duration of the existence of your user 
account. 
 
8. Rights of data subjects 
 

As the subject of data processing, you have numerous rights. 
Specifically: 
 
Right to information: You have the right to receive information 
regarding the data we store regarding you personally.  
 
Right of rectification and cancellation: You may demand the 
correction of incorrect data, and insofar as the legal requirements 
are met, the deletion of your data. 
 
Data portability: If you have provided us with data based on a 
contract or consent, you may, subject to legal requirements, 
require that you receive the data you provide in a structured, 
common and machine-readable format, or that we transfer it to 
another person in charge. 
 
Objection to data processing in the case of the ”legitimate 
interest” legal basis: You have the right, for reasons arising from 
your particular situation, to object at any time to the processing of 
data by us, insofar as this is based on the legal basis ”legitimate 
interest”. If you make use of your right of objection, we will stop 
processing your data, unless we can prove, in accordance with the 
legal requirements, compelling legitimate reasons for further 
processing that outweigh your rights.  
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Opposition to cookies: You may also object to the use of cookies 
at any time. Details can be found in our cookie policy. 
 
Revocation of consent: To the extent that you have issued a 
statement of consent to the processing of your data to us, you can 
revoke it at any time, with effect for the future. The legality of the 
processing of your data up until the time of revocation will be 
unaffected by this. 
 
Right to complain to the supervisory authority: You can also 
file a complaint with the relevant supervisory authority if you believe 
the processing of your data violates applicable law. To do this, you 
can contact the data protection authority with jurisdiction over your 
place of residence or country or the data protection authority that 
has jurisdiction over us. 
 
Your contact with us: In addition, you can contact us free of 
charge if you have any questions regarding the collection and/or 
processing of your personal data, your rights as a data subject, 
and/or any consent that may have been granted. To exercise any 
of the rights mentioned above, please contact 
connect@bg.porsche.com or use the mailing address specified in 
Sec. 1 above. When contacting us, please make sure we are able 
to clearly identify you personally. 

 
9. Data security 
 

We provide for all necessary technical and organizational 
measures, in accordance with the state of the art, in order to ensure 
a level of protection appropriate to the risk in compliance with the 
applicable statutory requirements. 
 
10. Links to offers from third parties 
 

Websites of other providers that are linked to from this website 
were and are designed and provided by third parties. We have no 
influence over the design, content, or functionality of these linked 
websites. We expressly distance ourselves from all content of all 
linked websites. Please note that the third-party websites linked to 
from this website may install cookies of their own on your end 
device and/or collect personal data. We have no influence over this. 
Please contact the providers of these linked websites directly as 
appropriate for information in this regard. 
 
Last updated: 25.05.2018 
 
 

 
 

mailto:connect@bg.porsche.com
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Specific Data Protection and Privacy Statement 

My Porsche Services and Porsche Connect Services 

 
 
In My Porsche or the Porsche Connect store, you can request My 
Porsche services or Porsche Connect services and activate service 
licenses. To do this, you must be registered with My Porsche and 
have a Porsche ID user account. Depending on the service, you can 
use and manage My Porsche services and Porsche Connect 
Services via various Porsche apps and My Porsche, and if available 
for your vehicle, in your vehicle via wireless network connection. 
 

1. Requesting and activating services 
 

You can request individual or multiple My Porsche services and 
Porsche Connect services and activate service licenses. When you 
select the respective service or service package, you can also view 
the specific information on the collection, processing, and use of 
data within the scope of the service in question under the product 
descriptions for the individual services. To perform and fulfill a 
request and the contractual relationship with you that is associated 
with it, we process and use not only the relevant request 
information, but also your personal data that were collected upon 
registration. You can change your billing address before the 
request process is complete. In this case, we will use this address 
information that you have provided for billing and invoice 
processing purposes. 
 
To process payments for paid services within the scope of My 
Porsche and Porsche Connect, we use the payment service 
provider Arvato (see Sec. 5 of the General Data Protection and 
Privacy Statement for My Porsche and the Porsche Connect Store). 
The management of your credit card information and processing of 
payments are performed exclusively via systems of the payment 
service provider. When paid services are requested, we transmit to 
the payment service provider the amount invoiced and a one-time 
transaction key that can be used to allocate your payment for 
purposes of processing the payment. To the extent that you enter 
your credit card information within the scope of requesting 
services, this takes place directly via an entry field of the payment 
service provider, which stores this information independently and 
uses it for your payments. We do not collect or store any of your 
credit card information whatsoever. Therefore, please consult the 
payment service provider for information on the nature, scope, and 
purpose of the collection and use of your credit card information. 
For further information regarding the handling of credit card 
information and processing of payments, please see the General 
Data Protection and Privacy Statement for My Porsche and the 
Porsche Connect Store. 
 
After the request process is complete, you can activate the 
services. When you do this, the authorization for use will be stored 
by the system, and the list of available services will be updated 
accordingly. 
 
In order to use certain Smart Mobility Services (e.g. charging 
station offers), a personalised card (Porsche ID Card) containing 
RFID chips is sent by post in many countries when purchasing a 
product. After delivery, the card needs to be activated on the My 
Porsche portal and can then be used for authentication with the 
supported infrastructure (e.g. public charging station). An 
identification number is stored on the card, which can be used to 
assign you to your user account. No personal data, in particular 
your name or address, is stored digitally on the card itself, beyond 
the identification number.  
If lost, the card can be blocked on the My Porsche portal by the 
user. 

Unless stated otherwise, we carry out the processing described in 
this section for fulfilment of our contract with you on the basis of 
article 6 subparagraph 1. point (b) of the GDPR. 
 

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 requested, depending on the service, in 
your vehicle (to the extent available for your vehicle) via wireless 
network connection or via further end devices in My Porsche, your 
Porsche Connect app, and the Porsche Car Connect app and, 
where applicable, also from multiple or all access points. To this 
end, your vehicle or the respective end device will connect to the 
Porsche Digital Service Infrastructure. 
 
If you use the online services requested via My Porsche or the 
Porsche Connect store in your vehicle or on further end devices, 
we will process personal data of yours for purposes of enabling the 
use of the online services, for support purposes, and for further 
specifically defined purposes. Unless otherwise noted, we collect, 
process, and use your personal data only within the scope 
necessary to enable the use of the respective My Porsche service 
or Porsche Connect service. 
 
During use of the individual My Porsche services or Porsche 
Connect services, the following categories of personal data are 
processed, depending on how the specific service works, in order 
to provide you with the services in this context and to implement 
and fulfill the associated contractual relationship with you. The legal 
basis in each case is contract fulfillment. 
 
a) Identification information, such as the vehicle information 

number, your Porsche ID, and device and system IDs of your 
end devices and mobile radio modules that are needed in 
order to identify you personally or to identify your end device 
or vehicle to establish connections, for the use of services, 
or for access to content. 

b) Authorization information that includes the fact that the 
vehicle or the relevant end device has been activated for the 
respective Porsche Connect service and that can be 
associated with your registration data from the Porsche 
Digital Service Infrastructure. 

c) Login information that is needed when you wish to use 
services of other providers that require a login in your vehicle 
or on further end devices. 

d) Communication information that is necessary in order to 
establish a connection between your vehicle and/or other 
end devices and our servers or with the servers of third-party 
providers of content for Porsche Connect services. 

e) Location and movement information that is necessary in 
order to display location-related content in the vehicle. 

f) Voice data that enable voice control and voice entries in 
certain Porsche Connect services. Voice data are transferred 
to us from the vehicle or an end device in recording form 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 subsequently deleted at our 
end. 

g) Contact information that is used in communication services, 
for example to send an e-mail or text message. 

h) Billing data such as an itemised bill from charging operations: 
If necessary, we will combine this information with your 
address and payment information for individual billing 
purposes. 
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i) Further content that must be exchanged with us or with 
service providers in order to be able to perform a service for 
you. 

 
For detailed information on which data are collected and processed 
within the scope of which online service, please see the relevant 
online service descriptions at https://connect-
store.porsche.com/bg/en/. 
 
We store the service call in connection with your vehicle 
identification number and a time stamp for a period of 12 months 
as a database for creating anonymised use statistics. 
 
3. Use of services of a third-party provider 
 

If you use services of third-party providers that you cannot request 
via My Porsche or the Porsche Connect store, content from these 
services may be displayed in your vehicle or on your end device, 
and information may be exchanged between your vehicle or end 
device and the service provider. By linking a mobile end device with 
your vehicle, content will only be reflected in your vehicle’s built-in 
infotainment system (Porsche Communication Management, or 
PCM). We do not access these services of third-party providers, nor 
do we take note of any content. Therefore, please note the relevant 
data protection and privacy information provided by the third-party 
provider. 
When you use such third-party services, it is possible that personal 
data will also be used beyond the scope necessary to perform the 
service and for the proper functioning of the service. 
 
We have no influence over the processing of data by these third-
party providers or over the location of data processing. Therefore, 
please consult the relevant third-party providers for information on 
the nature, scope, and purpose of the collection and use of 
personal data with regard to the respective online service. 
 
We perform all of the data processing described in this section, 
namely the transfer to the third-party provider, in order to fulfill our 
contract with you. 
 
4. Special notes on using the Porsche Connect services 

in the vehicle 
 
The PCM built into your vehicle and the mobile interface for vehicle-
related services (“Connected Gateway,” or cGW) may, to the extent 
available for your vehicle, be connected with the Porsche Digital 
Service Infrastructure via wireless network connections. They 
enable you to use Porsche Connect services that you have 
requested via our Porsche Connect store, along with using third-
party services that you have requested elsewhere, independent of 
our offerings, in your vehicle. 
 
4.1. Connectivity 
 
Depending on the features of your vehicle, connectivity can be 
established by dialing into the vehicle interfaces via a Wi-Fi 
connection provided by an external device or via the wireless 
network module of your vehicle’s PCM. Depending on the features 
of your vehicle, the wireless network module of your vehicle’s PCM 
may have an installed or pre-installed insertable SIM card or a 
permanently installed SIM card. 
 
Unless expressly noted otherwise, we perform all of the data 
processing described in this section to fulfill our contract with you. 
 
4.1.1 Definitions 

a) Installed insertable SIM card 
Depending on the features of your vehicle, you can 
establish connectivity in your vehicle yourself by way of 
a SIM card that you install in the vehicle and that you 
have received from your respective wireless network 
provider (“installed insertable SIM card”). Your 

respective wireless network provider is responsible for 
your own installed insertable SIM card and the data-
processing processes associated with it. Please contact 
your respective wireless network provider for 
information on the nature, scope, and purpose of the 
collection, processing, and use of data and on data 
security during signal transmission. 

b) Pre-installed insertable SIM card 
Depending on the features of your vehicle, connectivity 
can be provided by an insertable SIM card that the 
manufacturer has already pre-installed for you (“pre-
installed insertable SIM card”). For more information on 
country availability, please see https://connect-
store.porsche.com. 

c) Permanently installed SIM card 
Depending on the features of your vehicle, connectivity 
can be established by a SIM card that has already been 
installed directly in your vehicle by the manufacturer and 
that is not replaceable (“permanently installed SIM 
card”). A permanently installed SIM card cannot be 
removed manually to stop connectivity. For information 
on responsibilities for the data-processing processes in 
connection with the permanently installed SIM card, 
please see Sec. 4.1.3 below. 

d) Network operator and virtual network operator 
The (telecommunication) “network operator” operates a 
telecommunication network and provides the respective 
participants with access to this network. The “virtual 
network operator” puts together individual network 
solutions based on the infrastructures and technologies 
of various network operators without possessing a 
network infrastructure of its own. 

 
4.1.2 Data storage during vehicle production 
If your Porsche vehicle is equipped with a pre-installed insertable 
SIM card or a permanently installed SIM card, we store the SIM card 
numbers (ICCID, IMSI, MSISDN), in conjunction with the respective 
device and vehicle identification number, during the vehicle 
production process. This data storage takes place for the purpose 
of managing SIM card numbers and to match the vehicle with a SIM 
card number in the event that government agencies request 
information from Porsche Connect GmbH, for example. 
 
4.1.3 Data exchange in the case of permanently installed SIM 
cards 
Wireless network modules in Porsche vehicles with permanently 
installed SIM cards that are active dial in, where available, to 
wireless networks of the respective network operator – regardless 
of whether you are registered for Porsche Connect or have 
requested Porsche Connect services. Telecommunication data 
(data collected, processed, and used based on the provision of the 
telecommunication service or to establish connectivity) may be 
exchanged for the purpose of the wireless network connection or 
to establish connectivity and, where applicable, to perform the 
relevant online functions of the Porsche Connect services you have 
requested in your vehicle via the wireless networks of the 
respective network operator, e.g. with wireless cells. 
Within the scope of the wireless network connection, it is not 
impossible that when signals are transmitted via public 
telecommunication networks outside your vehicle, third parties, 
especially network operators, can access certain information and 
potentially determine your location. In addition to the respective 
network operator, virtual network operators may also have access 
to this information in the process. 
Provision of connectivity via permanently installed SIM cards takes 
place through the following virtual network operator: 
 CUBIC Telecom, Cubic Telecom Limited, Corrig Court, Corrig 

Rd, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland. 
 Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, 

Germany. 

https://connect-store.porsche.com/bg/en/
https://connect-store.porsche.com/bg/en/
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Please contact the virtual network operator for information on the 
nature, scope, and purpose of the collection, processing, and use 
of data and on data security during signal transmission. 
 
4.1.4 Data processing within the scope of telecommunication 

services 
We collect, process, and use your inventory data (such as your 
name, address, and date of birth) that are collected during 
registration for My Porsche or the Porsche Connect store or 
indicated when you request a telecommunication service in My 
Porsche or the Porsche Connect store to establish, amend, or 
terminate a contractual relationship regarding telecommunication 
services or to design the content thereof. The aforementioned data 
are stored for these purposes until the end of the calendar year 
following termination of the contractual relationship at the latest. 
 
Traffic data generated within the scope of the activity of the 
wireless network connections (such as the start and end of the 
respective connection), location data on the mobile connection, the 
end points of the connection and dynamic IP addresses, are not 
collected, processed, or used within the Porsche Digital Service 
Infrastructure, with the exception of SIM card and device numbers 
and the volume of data used. Please contact the respective network 
operator for information on the nature, scope, and purpose of its 
collection, processing, and use of data. 
 
4.1.5 Data processing within the scope of further connectivity 

services 
If you request or have requested expanded connectivity services, 
such as Wi-Fi packages, activation and deactivation information is 
exchanged between our system, your vehicle’s wireless network 
interface, and the virtual network operator for the purpose of 
activating and deactivating the data packages of the permanently 
installed SIM card in Porsche vehicles. 
 
To manage the pre-installed insertable SIM cards and permanently 
installed SIM cards in Porsche vehicles and to calculate the volume 
of data available to you and the volume of data used within the 
scope of any data package you may have requested, the vehicle 
identification number, your SIM card numbers, the associated SIM 
card status and, where applicable, the volume of data used and 
remaining in the respective period are additionally exchanged 
between our system, your vehicle’s wireless network interface, and 
the virtual network operator and stored by us for the duration of the 
respective contractual relationship. We also store the 
aforementioned data for a period of 12 months as a basis for 
generating anonymized use reports. 
 
4.1.6  Further data processing due to legal obligations 
Beyond the data processing described in Sec. 4.1.3 through 4.1.5 
above, we collect, process, and use telecommunication data (data 
that are collected, processed, and used based on the provision of 
the telecommunication service and/or to establish connectivity) 
only based on and in compliance with applicable legal obligations 
that apply to us – for example, to fulfill our statutory obligations to 
store personal data for, and release personal data to, security and 
law enforcement agencies. 
 
The legal basis for the processing of your data is the fulfillment of 
a legal obligation that applies to us and/or our legitimate interest in 
complying with statutory requirements. 
 
4.1.7 Identity checks 
In some countries, it may be necessary to perform an identity check 
based on an identification document for legal reasons in order to 
request certain telecommunication services. We use the external 
service provider IDnow GmbH, Auenstr. 100, 80469 Munich, 
Germany, to perform these identity checks. The collection, 
processing, and use of data in connection with the identity check 
are performed exclusively by and on the responsibility of the 
external service provider. Please contact the external service 
provider for information on the nature, scope, and purpose of the 

collection, processing, and use of data. You can find this 
information here. 
To perform the identity check, you will be redirected to the service 
provider’s external site as part of the service request process. At 
your prompting, we will transmit the information that is to be verified 
(your name, address, and date of birth) to the service provider, 
along with a procedure number in order to be able to match up the 
result of the identity check later on. Following the identity check, 
the service provider will let us know the result of the identity check 
under the procedure number. We do not transmit personal data 
from this identity check to third parties except where we are legally 
obligated to do so. We also receive access to a copy of your 
identification document stored by the service provider in these 
cases only, in order to fulfill our statutory obligations. 
 
The legal basis for the processing of your data is the fulfillment of 
a legal obligation that applies to us or our legitimate interest in 
complying with statutory requirements. 
 
4.2. Setting up a vehicle and establishing a vehicle 

connection 
To be able to use services in your vehicle, your vehicle must be 
stored in your Porsche ID user account. To this end, you need to 
enter the vehicle identification number in My Porsche or have this 
done by your authorized dealer. We will process your vehicle 
identification number for purposes of verification, to establish a 
vehicle connection and to match it up within the scope of use of the 
services, to activate and provide services, and for further purposes 
defined and explained in detail in the relevant locations. To ensure 
that you can connect your vehicle to the Porsche Digital Service 
Infrastructure, our system creates and stores a “pairing code” that 
is displayed to you in My Porsche. 
 

For verification purposes, 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 – a power of attorney from the vehicle 
owner after entering your vehicle identification number or present 
these items to your authorized dealer. These documents will be 
reviewed based on our verification criteria. As proof of successful 
verification, we will also store the names, dates of birth, places of 
birth, addresses, and validity information of the documents shown 
in the respective identification documents and the vehicle 
identification numbers, owner names, and addresses shown in the 
ownership documentation. After the verification process is 
complete, the copies of the documents will be deleted. 
 
After your vehicle has been matched with your Porsche ID for the 
first time or a subsequent time, the vehicle must be connected to 
the Porsche Digital Service Infrastructure. To do this, enter the 
“pairing code” shown in My Porsche in your vehicle’s PCM. In 
response, your vehicle’s PCM will first use the pairing code and 
vehicle identification number to log into our system. We need this 
information to be able to associate your vehicle with your Porsche 
ID user account during use, meaning, for example, when a service 
is accessed, and check whether it is authorized to use services. 
Once a successful match has been made, our system will transfer 
a list of currently available services to your vehicle’s PCM. 
To use services that are especially critical to safety and security, 
you will have to enter a separate four-digit PIN. You can set up your 
personal PIN in My Porsche and change it there at any time. The 
PIN is stored with encryption. When you enter the PIN in your 
vehicle, it is also encrypted and transmitted to our system for the 
purpose of checking authorization. 
We process your data to fulfill our contract with you. 
 
4.3 Retrieving the list of available services and accessing 

services 
Each time you start or end a trip, and when you select certain 
services, your vehicle’s PCM will first use the vehicle identification 
number to log into the Porsche Digital Service Infrastructure. We 
need this information to be able to associate your vehicle with your 
Porsche ID user account and check whether it is authorized to use 

https://go.idnow.de/privacy/en
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services. When you log in to start and end a trip, a current list of 
available services will also be transmitted to your vehicle’s PCM. 
We process your data to fulfill our contract with you. 
 
As a data basis for generating anonymized usage statistics, we 
store and use the retrieval of the list of available services and the 
respective service access in connection with your vehicle 
identification number and a time stamp for a period of 30 days. The 
legal basis for the processing of your data is our legitimate interest 
in an anonymized analysis of use behavior. 
 
4.4 Deactivating services and data exchange 
Depending on the type of wireless network connection, the features 
of your vehicle, and the services that have been activated, the 
vehicle’s exchange of data can be deactivated in whole or in part 
by 

a) removing the SIM card or disconnecting your end 
device, if the wireless network connection is established 
via an installed or pre-installed insertable SIM card or a 
Wi-Fi connection; or 

b) adjusting the settings accordingly in the options menu of 
your vehicle’s PCM. Individual services may not function 
in full or at all if this is done. 

 
By deactivating the PCM wireless module in the system settings, 
vehicle occupants can deactivate the data exchange performed by 
your vehicle’s PCM via the wireless network connection. 
 
By activating “private mode,” vehicle occupants can deactivate the 
data exchange of the Connected Gateway and the associated 
processing of your personal data. This prevents the use of vehicle-
related services and access to the vehicle and vehicle-related 
information (such as the vehicle’s location, for example). 
Deactivation does not apply, in particular, to functions and services 
that are required by law, such as the traffic emergency call system 
“Emergency Call” and other emergency call systems. 
 
To be able to provide these services in the individual case, it may 
be necessary, to the extent that your vehicle has these services, 
for the Connected Gateway to maintain a wireless network 
connection with wireless cells of the respective wireless network 
operator despite the activation of private mode (with regard to the 
exchange of data within the scope of connectivity, please see Sec. 
4.1) and, in individual cases, to exchange data via the wireless 
network connection as specified in the relevant service description 
at www.porsche.com/connect. Services that cannot be 
deactivated are marked as such in the options menu under “private 
mode.” 
 
4.5 Use of the online services by unregistered drivers 
If other people use your vehicle [or] your vehicle’s PCM, the data 
mentioned in Sec. 2 a) through h) hereof may be collected, 
processed, and used. To the extent that the other person does not 
have a Porsche ID user account of his/her own, this information will 
be collected and stored under your Porsche ID user account. In this 
case, it is not possible for us to identify this other driver, as we lack 
identification information. 
 
4.6  Online software update 
If you have activated Online Software Updates in My Porsche, data 
may be exchanged between our systems and your vehicle for the 
purpose of updating the software of your vehicle systems and for 
troubleshooting software failures as part of service activities. For 
this purpose, your vehicle identification number, device 
identifications and their current software version, your Porsche ID 

and authorisation information are exchanged with our systems at 
regular intervals. In individual cases (e.g. update actions), 
information about the vehicle equipment as well as information 
about the technical condition of your vehicle are transferred to our 
systems. You can terminate Online Software Update and the 
associated processing of personal data by deactivating the function 
in My Porsche. 
 
4.7. Product analysis, improvement and processing of swarm 
data 
Depending on your vehicle's equipment, your vehicle may transfer 
infotainment system usage data, technical vehicle data and related 
environmental data, along with a temporary identification key, to 
our systems, providing you agree to transfer data as part of the 
vehicle installation in the PCM of your vehicle, or activate the 
function in the PCM of your vehicle. We use the data transferred for 
the purpose of analysing and improving our products and services.  
 
Individual services, such as real-time traffic or safety radar, rely on 
providing information about, for example, the location, the 
environment and the movement of your vehicle, as well as data from 
other vehicles, in order to obtain new and more accurate 
information, such as current traffic and road conditions (swarm 
services). For this purpose, as part of vehicle use, the location, 
vehicle and environmental data and movement information from 
your vehicle may be transferred. We provide the aforementioned 
data to third parties in aggregated form only, and without reference 
to you or your vehicle. 
 
The processing of this data for product analysis and improvement, 
as well as the processing of swarm data is based on our legitimate 
interest in the analysis and improvement of our products and 
services, as well as the provision of more precise content in the 
context of swarm services. 
 
You can deactivate the transfer of data for these purposes at any 
time in the settings of the PCM of your vehicle under "Porsche 
Connect". Please note that this may limit the functionality of 
individual services when deactivated, in particular swarm services 
such as real-time traffic or safety radar. The exchange of data can 
also be prevented by setting "Privacy mode" into operation in 
accordance with paragraph 4.4. 
 
5. Rights of data subjects 
 
As the subject of data processing, you have numerous rights. 
Please see Sec. 9 of the General Data Protection and Privacy 
Statement for My Porsche and the Porsche Connect Store for 
information on this. 
 
6. Amendments to this data protection and privacy 

statement 
 

We reserve the right to amend this data protection and privacy 
statement. The current version of the data protection and privacy 
statement can always be accessed at https://connect-
store.porsche.com/bg/en/t/privacy. 
 
Last updated: 25.05.2018 
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Porsche Connect Cookie Policy 

 

Scope 
This cookie policy applies in addition to the general and specific 
Porsche Connect declaration of data protection and describes the 
nature, scope, purposes and legal basis, as well as the options for 
objecting to the processing of cookies. Additionally, the general and 
specific declaration of data protection for Porsche Connect, dated 
25/05/18 applies to all other information. 
 
What are cookies? 
To offer you a full range of functions when you visit our website, 
recognize your preferences, and make the use of our Web pages 
more comfortable and convenient, we use “cookies.” Cookies are 
small files that are stored on your device using your Internet 
browser. 
 
Your options 
By using our website, you agree to the use of cookies and to 
cookies being stored on your computer. You can also view our 
website without cookies, of course. If you do not wish cookies to 
be stored on your computer, you can deactivate the relevant option 
in your browser’s system settings. You can delete stored cookies 
in your browser’s system settings at any time. If you do not accept 
any cookies, however, this may restrict the functionality of our 
offerings. 
 
Categories of cookies 
We use cookies for different purposes and with different functions. 
We distinguish in this regard according to whether the cookie is 
absolutely necessary in technical terms (technical necessity), how 
long it is stored and used (storage duration), and whether it has 
been stored by our website itself or by third parties, and which 
provider has placed the cookie on your computer (cookie provider). 
 
Technical necessity 
Cookies that are absolutely necessary in technical terms: We use 
certain cookies because they are absolutely necessary in order for 
the website and its functions to work properly. These cookies are 
automatically placed on your computer when you access the 
website or a certain function, unless you have set your browser to 
reject cookies. 
Cookies that are not absolutely necessary in technical terms: By 
contrast, cookies that are not absolutely necessary are placed on 
your computer to do things like improve the convenience and 
performance of our website or save certain settings that you have 
made. We also use cookies that are not absolutely necessary in 
technical terms to determine information [on the] frequency of use 
of certain areas of our website so that we can gear it toward your 
needs and requirements on a more targeted basis in the future. We 
do not store any cookies that are not absolutely necessary in 
technical terms unless and until you have confirmed, by clicking the 
relevant field, that you have taken note of our cookie notice and will 
continue to use our website. 
 
Storage duration 
Session cookies: Most cookies are only needed for the duration of 
your current website and My Porsche visit or your session, and they 
are erased or become invalid as soon as you leave our website or 
your current session expires (termed “session cookies”). Session 
cookies are used, for example, to retain certain information, such 
as your Porsche login or shopping cart, during your session. 
 
Permanent cookies: Only in isolated cases are cookies stored for a 
longer period. This is done, for example, to recognize you when 
you access our site again at a later time and to be able to access 
saved settings. This allows you to do things like access our pages 
faster or with greater convenience, or it eliminates the need for you 

to set certain options, such as your chosen language, over again. 
Permanent cookies are automatically deleted after a predefined 
period when you visit the page or domain from which the cookie 
was placed on your computer. 
 
Flow cookies: These cookies are used for communication among 
various internal Porsche servers. They are placed on your computer 
at the start of a user interaction and deleted after the end of the 
interaction. Flow cookies are given a unique identification number 
during the interaction, but this number does not permit any 
conclusions to be drawn regarding the actual customer or user. 
 
Cookie providers 
Provider cookies: Cookies are typically placed by the operator of 
our website, which is commissioned by us, itself when a person 
visits our website. 
Third-party cookies: So-called "third-party cookies", on the other 
hand, are placed and used by other places or websites, for 
example, by providers of web analytics tools. For further 
information on Web analytics tools and measurement of reach, 
please see the rest of this cookie policy. External providers may 
also use cookies to display advertising or to integrate content from 
social networks, such as social plugins. 
 
 
Use of cookies for Web analytics and reach measurement 
We use Google Analytics, a Web analytics service of Google Inc. 
(“Google”). Google Analytics uses cookies to identify the frequency 
of use of certain areas of our website and to identify preferences. 
The information about your use of our web offer (including your 
shortened IP address) generated by the cookie is transferred to a 
server operated by Google in the USA and stored there. Google will 
use this information on our behalf and on the basis of a contract for 
processing to evaluate your use of our website, to compile reports 
on the activities of our website and to provide other services related 
to the use of the website and Internet usage The legal basis for the 
use of Google Analytics is article 6 subparagraph 1. point (f). of 
GDPR; our legitimate interest arises in this respect for the purposes 
of the use described above, in particular in the analysis, 
optimisation and economic operation of our website. 
 
Deletion and opposition to the use of cookies 
Acceptance of cookies when using our website is not mandatory; if 
you do not want cookies to be stored on your device, you can 
deactivate the corresponding option in the system settings of your 
browser. Saved cookies can be deleted at any time in the Internet 
options of your browser. If you choose not to accept any cookies, 
however, this can lead to restrictions in the functions offered on our 
website.  
 
In addition, you can deactivate the use of Google Analytics cookies 
by means of a browser add-on if you do not want website 
analysis.You can download the add-on here: 
 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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This add-on stores “opt-out” information on your device that 
serves to match up your deactivation of Google Analytics. Please 
note that this kind of “opt out” only leads to the deactivation of 
Google Analytics for the device and browser from which the opt 
out was activated. In addition, you may need to reactivate it if you 
delete cookies from your device. As an alternative to the browser 
add-on, such as on mobile devices, you can also prevent 
collection by Google Analytics by clicking on the following 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ link. An "opt-out 

cookie" will be set to prevent the future collection of your data. 
The opt-out cookie is only valid for the browser used and only for 
our website offer, and is stored on your end device. If you delete 
cookies from the browser, you must set the opt-out cookie again. 

 
You can also activate the "Do Not Track Function" on your end 
device. If this function is activated, your end device informs the 
respective service that they do not want to be tracked. 

 
Specifically, the following cookies may be stored when you visit our website: 
 

Cookie name 
 
Technically 
necessary? 

Storage 
duration Cookie provider Purpose 

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

This cookie is necessary in order to check 
whether the user’s browser supports 
cookies. 

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

This cookie is necessary for user 
authentication. 

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

This cookie is necessary to store the 
user’s session and login in My Porsche. 

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

This cookie is necessary to monitor the 
status of the user’s session in My 
Porsche. 

pcc.cookieAccepta
nce Yes 

Permanent 
cookie (storage 
duration: one 
year) 

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

This cookie stores the user’s decision 
whether cookies can be stored in his/her 
browser on the browser side. 

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

This cookie stores the user’s decision 
whether cookies can be stored in his/her 
browser temporarily on the server side. 

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

This cookie is necessary for internal user 
authentication between different Porsche 
servers. 

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

This cookie is necessary to store the user 
session and login in My Porsche. 

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

This cookie is necessary to redirect the 
user to a proxy server through the load 
balancer. 

_utma No 

Permanent 
cookie (storage 
duration: two 
years) 

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

_utmt No Session cookie Google 

This cookie stores the query type of the 
user’s access for Google Analytics. A 
distinction is made between events, 
transactions, and items. 

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

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

_utmv No Session cookie Google 

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

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
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NREUM No Session cookie, 
which is deleted 
on closing the 
browser. 

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

NRAGENT No Session cookie, 
which is deleted 
on closing the 
browser. 

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

JSESSIONID No Session cookie, 
which is deleted 
on closing the 
browser. 

New Relic Inc. This cookie is used to store a session 
identifier so that New Relic can monitor 
the session count for an application. The 
cookie value is generated by Jetty. 

 
Porsche Connect GmbH  
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
 
Last updated: 25.05.2018 


