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Deklarata për Mbrojtjen e të Dhënave të Përgjithshme dhe të Privatësisë 
My Porsche dhe memoria Porsche Connect 

 
 
Ne, Porsche Smart Mobility GmbH (prej këtej “ne” ose “PSM GmbH”), 
shprehim kënaqësinë që vizitoni faqen tonë në internet dhe interesin 
që tregoni për kompaninë dhe produktet tona. Mbrojtja e privatësisë 
tuaj gjatë përpunimit të të dhënave, është e rëndësishme për ne. Ne e 
marrim shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale si dhe 
trajtimin e tyre në mënyrë konfidenciale. Përpunimi i të dhënave kryhet 
vetëm në fushën e kërkesave ligjore për ligjin e mbrojtjes së të 
dhënave të Bashkimit Evropian, në veçanti, të Rregullores së 

Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Përmes politikës së 
privatësisë, ju informojmë rreth përpunimit të të dhënave tuaja 
personale, si dhe për të drejtat e privatësisë në kuadrin e përdorimit të 
My Porsche, dyqanit tonë Porsche Connect dhe shërbimet e Porsche 
Connect (në vijim, "Infrastruktura e shërbimit dixhital të Porsche"). Për 
informacione në lidhje me shërbimet dhe ofertat e tjera nga kompanitë 
e tjera të Porsche Group, referojuni politikave përkatëse të privatësisë 
së këtyre shërbimeve ose kompanive, 
 
1. Kontrollori dhe punonjësi për mbrojtjen e të dhënave; 

informacioni i kontaktit 
 
Kontrollori, në kuptimin e ligjeve për mbrojtjen e të dhënave dhe të 
privatësisë, është: 
 

Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Germany 

 
Nëse keni pyetje ose sugjerime rreth mbrojtjes së të dhënave, mund 
të na dërgoni email në adresën smartmobility@al.porsche.com, mund 
t'u dërgoni email agjentëve të mbrojtjes së të dhënave direkt në 
adresën dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com ose mund 
të shkruani në adresën e mëposhtme postare. 
 

Porsche Smart Mobility GmbH 
Data Protection Officer 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Germany 

 
2. Përmbajtja e mbrojtjes së të dhënave 
 

Përmbajtja e mbrojtjes së të dhënave ka të bëjë me të dhënat 
personale. Kjo do të thotë çdo informacion në lidhje me një individ të 
identifikuar ose të identifikueshëm (subjekti i të dhënave). Këtu 
përfshihen, për shembull, informacione të tilla si emri, adresa postare, 
adresa e emailit apo numri i telefonit, si dhe informacione për të cilat 
lind nevoja gjatë përdorimit të My Porsche, dyqanit Porsche Connect 
dhe të infrastrukturës së shërbimit dixhital të Porsche, si informacioni 
për fillimin, përfundimin dhe shtrirjen e përdorimit të faqes tonë në 
internet dhe adresën IP. 
 
3. Lloji, shtrirja, qëllimi dhe baza ligjore e përpunimit të të 

dhënave gjatë përdorimit të faqes sonë të internetit. 
 
Edhe në rast se e përdorni faqen tonë pa hyrë në të (login), të dhënat 
do të mblidhen ose mund të mblidhen. Teksti i mëposhtëm jep një 

panoramë të tipave të ndryshëm të mbledhjes dhe përpunimit të të 
dhënave si dhe qëllimet përkatëse të përpunimit dhe bazat ligjore. 
 

3.1 Mbledhja automatike e të dhënave 
Kur qaseni në faqen tonë, brauseri i internetit i transferon automatikisht 
të dhënat, për arsye teknike. Të dhënat e mëposhtme ruhen veças nga 
të dhënat e tjera që mund të na transmetoni: 
 
• data dhe ora e qasjes 
• kohëzgjatja e vizitës në faqen tonë 
• tipi i brauserit të uebit / versioni i brauserit të rrjetit 
• sistemi operues që përdoret 
• faqet që vizitoni në uebsitin tonë 
• vëllimi i të dhënave të transmetuara 
• natyra e ngjarjes 
• Ndërprerjet e sistemit dhe situata të ngjashme, 
• IP-Adresse, 
• Emri i domenit, 

 
Të dhënat përpunohen në bazë të nenit 6, nënparagrafi 1, germa f e 
GDPR për të ofruar shërbim, për të siguruar funksionimin teknik, si dhe 
për të zbuluar dhe eliminuar ndërhyrjet. Në këtë mënyrë, ne ndjekim 
interesin për të mundësuar përdorimin e faqes sonë të internetit dhe 
funksionimin e tij teknik. Kur vizitoni faqen tonë të internetit, të dhënat 
përpunohen automatikisht. Në mungesë së kësaj dispozite, nuk do të 
mund të përdorni shërbimet tona. Këto të dhëna nuk përdoren për të 
nxjerrë përfundime rreth jush. 
 
Zakonisht, të dhënat fshihen pas 13 muajsh, me përjashtim të rastit nëse 
nevojiten për qëllimet e përcaktuara më lart. Në raste të tilla, pasi qëllimi 
nuk është më i vlefshëm, të dhënat do të fshihen menjëherë. 
 
Për më tepër, të dhënat përpunohen edhe pa iu caktuar një personi 
specifik me qëllim përmirësimin e analizës dhe të performancës. Për 
detaje të tjera, shikoni paragrafët 3.2 dhe 3.3. 
 
3.2 Përpunimi i të dhënave për përmirësimin e ofertës sonë në 
internet 
 
Më tej, të dhënat automatike që grumbullojmë, të përmendura në 
paragrafin 3.1, përdoren për të përmirësuar performancën e 
infrastrukturës të shërbimit dixhital të Porsche, për të siguruar 
disponueshmërinë e platformave tona, për të optimizuar përvojën e 
përdoruesit, për të vlerësuar më tej përdorimin e faqes sonë të 
internetit, për të na hartuar raporte mbi aktivitetin e faqes së internetit, 
si dhe për të ofruar shërbime të tjera në lidhje me përdorimin e faqes 
së internetit dhe të vetë internetit.  
 
Të dhënat tuaja përpunohen në bazë të interesit tonë të legjitim në 
performancën dhe disponueshmërinë e produkteve tona, si dhe në 
analizën e sjelljes së përdorimit të vizitorëve tanë të internetit. Të 
dhënat ruhen për 13 muaj dhe nuk i caktohen një personi të veçantë.  
Për më tepër, ne i ruajmë skedarët kuki si pjesë e përpunimit të 
përshkruar këtu. Për detaje të tjera, shikoni paragrafët 3.3. 

 
3.3 Skedarët kuki 
Kur vizitoni faqen tonë të internetit, të ashtuquajturit "skedarët kuki", 
pra skedarët e vegjël, mund të ruhen në pajisjen tuaj për t'ju ofruar një 
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gamë të plotë të funksioneve për ta bërë përdorimin tuaj më të 
volitshëm, si dhe për të optimizuar ofertat tona. Nëse nuk dëshironi të 
përdorni skedarët kuki, ju mund të parandaloni ruajtjen e tyre në pajisje 
përmes cilësimeve përkatëse në shfletuesin tuaj të internetit ose mund 
të përdorni opsione të veçanta për të kundërshtuar përpunimin e tyre. 

 
Ne përdorim ‘cookies’ për të përpunuar informacionin në lidhje me 
përdoruesit tanë me qëllim që të përmbushim kontratën me ta, bazuar 
në interesin tonë të ligjshëm për të lehtësuar përdorimin dhe sigurimin 
të faqeve tona në rrjet. 
 
4. Regjistrimi për llogarinë tuaj të përdoruesit Porsche ID 
 

Kur regjistroheni dhe përdorni My Porsche, memorien Porsche 
Connect dhe infrastrukturën e shërbimit dixhital të Porsche, të dhënat 
personale mblidhen, përpunohen dhe përdoren, si dhe mund t'u 
transmetohen palëve të treta si përshkruhet më poshtë, me qëllim që 
t'ju sigurojmë të gjitha shërbimet për sa i përket My Porsche, 
memories Porsche Connect dhe infrastrukturës së shërbimit dixhital të 
Porsche, për të përmbushur detyrimet tona kontraktuale që ekzistojnë 
brenda këtij konteksti. Ne kryejmë përpunimin e të gjitha të dhënave 
të përshkruara në këtë seksion, ose në masën e treguar, bazuar në 
miratimin tuaj, ose për të përmbushur kontratën tonë me ju. 
 
4.1 Procesi i regjistrimit 
Për të përdorur My Porsche, kërkohet regjistrimi në infrastrukturën e 
Porsche. Regjistrimi mund të kryhet në dy mënyra dhe ju keni 
mundësinë për të përzgjedhur metodën e regjistrimit: 
 
1. Ftesa për t’u regjistruar nga një agjent shitjeje i autorizuar 
Në rast se dëshironi, agjenti juaj i autorizuar do të fusë të dhënat që i 
keni dhënë ju pasi të hyjë në sistemet tona. Në këtë rast, ju do të 
merrni, për shembull, një link që dërgohet me e-mail, me anën e të cilit 
juve ju kërkohet të konfirmoni regjistrimin. Ju lutemi vini re se agjentët 
e autorizuar janë kompani të pavarura dhe ne nuk kemi ndikim mbi ta. 
Një tipar i dytë do të përdoret për verifikim shtesë. Një shembull është 
kodi që dërgohet nëpërmjet një tekst mesazhi, të cilin ju pastaj e fusni 
në My Porsche. 
 
2. Vetë-regjistrimi 
Në rast se nuk kryhet regjistrimi nëpërmjet një agjenti të autorizuar, ju 
mund të regjistroheni vetë dhe të fusni të dhënat tuaja po vetë. Në 
vende të caktuara, ju mund të shtoni edhe një automjet dhe të përdorni 
shërbime të tjera shtesë të dixhtalizuara që kërkojnë pronësi të 
automjetit. Për të bërë këtë, ju duhet të ngarkoni një kopje të një 
dokumenti identifikimi dhe vërtetimin e pronësisë - në rast se nuk jeni 
pronar i makinës - një prokurë nga pronari i makinës, pasi të fusni 
numrin e identifikimit të makinës. Këto dokumente do të shqyrtohen 
bazuar në kriteret tona të verifikimit. Si provë e verifikimit me sukses, 
ne do të ruajmë emrat, datën e lindjes, vendlindjen, adresat dhe 
informacionin e vlefshmërisë së dokumenteve të treguar në 
dokumentet përkatës të identifikimit, si dhe numrat e identifikimit të 
makinës, emrat e pronarit dhe adresat e treguara në dokumentacionin 
e pronësisë. Pas përfundimit të procesit të verifikimit, kopjet e 
dokumenteve do të fshihen. Pas verifikimit më sukses, ju do të merrni, 
për shembull, një link që dërgohet me e-mail, me anën e të cilit ju 
kërkohet të konfirmoni regjistrimin. Një tipar i dytë do të përdoret për 
verifikim shtesë. Një shembull është kodi që dërgohet nëpërmjet një 
tekst mesazhi, të cilin ju pastaj e fusni në My Porsche. 
 
(a) Informacioni i kërkuar gjatë regjistrimit 
Kur regjistroheni në My Porsche, juve do t'ju kërkohet, në rastin e vetë-
regjistrimit, të fusni adresën tuaj të e-mail (Porsche ID), një fjalëkalim, 
emrin dhe ndonjë titull që mbani, informacionin e kontaktit dhe 
adresën, numrin e telefonit celular, adresën e-mail dhe, ku është e 
mundur, gjuhën në të cilën dëshironi të komunikoni me ne ose - në 
rastin e regjistrimit nëpërmjet një agjenti të autorizuar - të konfirmoni 
këtë informacion në My Porsche. Ky informacion është i 
domosdoshëm me qëllim që të çelet dhe menaxhohet llogaria juaj e 
përdoruesit të Porsche ID, me qëllim që të mund të përdorni gamën e 
plotë të shërbimeve dhe funksioneve që ofrohen nga My Porsche dhe 
memoria Porsche Connect. Në vende të caktuara, ju mund të përdorni 

ofertat tona si klient potencial. Në këtë rast, ju duhet të thoni emrin, 
adresën e e-mail dhe fjalëkalimin. Ne na duhet ky informacion - dhe aty 
ku duhet, informacion i mëtejshëm - me qëllim që të kemi mundësi t'u 
përgjigjemi kërkesave, pyetjeve dhe kritikave tuaja. 
Në ruajmë edhe datën e orën kur ju keni hyrë (login) për herë të fundit. 
Gjatë regjistrimit, ne do të bëjmë një kontroll besueshmërie të 
informacionit tuaj për emrin dhe adresën. 
 
(b) Informacioni vullnetar gjatë regjistrimit 
Brenda sferës së regjistrimit, ju do të keni rastin të fusni edhe 
informacion vullnetar shtesë, si informacion tjetër shtesë për emrin 
(p.sh., tituj akademikë, etj.), informacionin e kontaktit të kompanisë, 
datëlindjen, numra telefoni shtesë, informacion karte krediti (ky 
informacion ruhet ekskluzivisht nga siguruesi i shërbimeve të pagesës) 
si dhe numrin e targës dhe emrin personal të automjetit. Ju mund të 
jepni informacion për interesat dhe parapëlqimet tuaja si dhe për 
kanalet e dëshiruara të kontaktit. Ju lutemi vini re se ky informacion 
nuk kërkohet për t’u regjistruar dhe se është krejtësisht në dorën tuaj 
për të vendosur në se doni ta ndani këtë informacion me ne. 
 
4.2 Infrastruktura e shërbimit dixhital të Porsche: përpunimi i të 

dhënave pas regjistrimit 
Nëse jeni regjistruar për llogari përdoruesi Porsche ID ne do të 
shkëmbejmë me shitësit përgjegjës të Porsche informacionin bazë mbi 
llogarinë tuaj të përdoruesit dhe automjeteve tuaja, në mënyrë të tillë 
që të mund t'ju shërbejmë nëpërmjet organizatës sonë të shitësve. 
Përveç numrit identifikues të automjetit, ne transferojmë emrin tuaj të 
përdoruesit (Porsche ID), disponueshmërinë teknike ose të shitjes së 
shërbimeve dhe ofertave të produktit për llogarinë ose automjetin tuaj, 
si dhe ngjarjet përkatëse si pjesë e krijimit, modifikimit ose fshirjes së 
llogarisë tuaj të përdoruesit, lidhjes së automjeteve, përzgjedhjes së 
shitësve ose aktivizimit apo çaktivizimit të shërbimeve.  
 
Nëse keni zgjedhur një tregtar të autorizuar dhe nëse keni dhënë 
pëlqimin tuaj, të dhënat personale të ruajtura me My Porsche, në 
veçanti të dhënat e kontaktit, mbështetjes, kontraktuale dhe të 
shërbimit, si dhe të dhënat për interesat tuaja, automjetet dhe 
shërbimet e përdorura do të shkëmbehen gjithashtu me tregtarin e 
autorizuar, si dhe do të sinkronizohen me çdo të dhënë tuajën 
personale të ruajtur. Nëse në të ardhmen nuk dëshironi transferimin e 
të dhënave, atëherë këtë gjë mund ta ndryshoni te cilësimit e 
përdoruesit. Duke filluar nga ajo datë, të dhënat e përmendura më lart 
nuk do të shkëmbehen më me tregtarin e autorizuar. Për arsye teknike, 
për hyrjen në fuqi të pëlqimit tuaj dhe ndërprerjes së shkëmbimit të të 
dhënave mund të duhen deri në 24 orë. Baza ligjore për përpunimin e 
të dhënave në këtë lidhje është pëlqimi juaj. 
 
4.3 Fshirja e llogarisë së përdoruesit Porsche ID 
Nëse e fshin llogarinë e përdoruesit Porsche ID , edhe profili juaj në 
My Porsche do të fshihet. Për sa kohë që të dhënat duhet të ruhen për 
arsye ligjore, ato janë të bllokuara (i ashtuquajtur kufizim përpunimi). 
Të dhënat janë për përdorim të mëtejshëm, sidomos për përdorimin e 
shërbimeve dhe më pas nuk janë më të disponueshme. Funksionimi i 
shërbimeve duhet të kufizohet ose të eliminohet. Kështu, My Porsche 
nuk do të ofrohet më për ju. Nëse individë të tjerë përgjegjës brenda 
grupit Porsche dhe organizatës së tij të shitjes përpunojnë të dhënat 
personale brenda përgjegjësisë së tyre, përpunimi i këtyre të dhënave 
mbetet i pacenuar. Nëse, në bazë të pëlqimit tuaj, të dhënat janë 
shkëmbyer me një shitës sipas zgjedhjes suaj, shitësi informohet rreth 
fshirjes së llogarisë së përdoruesit Porsche ID. 
 
5. Marrësit e të dhënave personale 
Marrës të brendshëm: Në rrethin e Porsche Smart Mobility GmbH, 
mund të kenë qasje vetëm personat që u nevojiten për arsyet e 
përmendura në paragrafin 3. 

 
Marrës të jashtëm:  
Të dhënat tuaja personale ua kalojmë marrësve të jashtëm jashtë 
rrethit të Porsche Smart Mobility GmbH vetëm nëse ky veprim është i 
nevojshëm për sigurimin e ofertës përkatëse të shërbimit dixhital të 
Porsche, nëse ekziston një licencë tjetër ligjore ose nëse kemi 
pëlqimin tuaj. 
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Te marrësit e jashtëm mund të bëjnë pjesë:  
 
a) Përpunuesit:  
Kompanitë e grupit Porsche AG ose ofruesit e shërbimeve të jashtme 
që përdoren për sigurimin e shërbimeve,  për shembull në fushat e 
infrastrukturës dhe mirëmbajtjes teknike për ofertën Porsche Smart 
Mobility GmbH. Ne i zgjedhim me kujdes, si dhe i kontrollojmë 
rregullisht përpunuesit për të siguruar ruajtjen e privatësisë. Ofruesit e 
shërbimit mund t'i përdorin të dhënat vetëm për arsye të përcaktuara 
prej nesh.  
 
b) Organet publike 
Autoritetet dhe institucionet shtetërore, siç janë prokurorët publikë, 
gjykatat ose autoritetet financiare, të cilëve duhet t'u transferojmë të 
dhënat personale për arsye ligjore. Transferimi kryhet sipas nenit 6, 
nënparagrafi 1, germa c e GDPR. 
 
c) Organet private 
Shitësit, partnerët bashkëpunues ose personeli mbështetës, të cilëve 
të dhënat u transferohen në bazë të pëlqimit për ekzekutimin e një 
kontrate me ju ose për mbrojtjen e interesave legjitime, siç janë 
qendrat Porsche, bankat financuese, ofruesit e tjerë të shërbimeve ose 
ofruesit e shërbimeve të transportit. Transferimi kryhet sipas nenit 6, 
nënparagrafi 1, germa a, b dhe/ose f e GDPR. 
 
6.  Përpunimi i të dhënave në vende të treta 
 
Ne ua japim të dhënat tuaja personale palëve të treta vetëm në rast se 
kjo është e domosdoshme për të dhënë ofertën për shërbimin dihxhital 
përkatës të Porsche, në rast se lejohet nga ligji, ose në rast se kemi 
miratimin tuaj për ta bërë këtë. 
 
Herë pas here, ne mbështetemi në filialet e AG, kompani palë e tretë 
si dhe në siguruesit e jashtëm të shërbimeve me të cilët ne kemi 
kontrata për të kryer shërbimet, për shembull në fushat e 
infrastrukturës teknike dhe shërbimit/mirëmbajtjes për ofertat e PSM 
GmbH, sigurimin e përmbajtjes, transmetimin e reklamave (vetëm në 
atë masë që ju keni dhënë miratimin tuaj paraprak), shërbimin për 
klientin dhe përpunimin e pagesave. Në të tilla raste, këtyre kompanive 
dhe/ose individëve u jepet informacioni si ndihmë për angazhimin e 
tyre në përpunimin e mëtejshëm . Ne i zgjedhim me kujdes ofruesit e 
shërbimit të jashtëm dhe i kontrollojmë ata rregullisht për t’u siguruar 
që privatësia juaj të jetë e mbrojtur. Ofruesit e shërbimit lejohen të 
përdorin të dhënat vetëm për qëllimet e përcaktuare prej nesh. 
 
Në rast se ofruesit e shërbimit kryejnë funksione individuale brenda 
infrastrukturës së shërbimit dixhital të Porsche në emrin tonë, vendi i 
regjistrimit apo i përpunimit të të dhënave të të cilëve nuk përcaktohet: 
i. në një shtet anëtar të Bashkimit Evropian; 
ii. ose një shtet tjetër, firmëtar i Marrëveshjes për Zonën Ekonomike 
Evropiane;, ose  
iii. shtetet që kanë ratifikuar Konventën Nr. 108 të Këshillit të Evropës 
për Mbrojtjen e Individëve në lidhje me Përpunimin Automatik të të 
Dhënave Personale; ose 
iv. shtete të tjera që konsiderohen se kanë mbrojtje të mjaftueshme 
me vendim të Komisionit Evropian1,  
Autoritetit shqiptar i kërkohet një miratim paraprak për mbrojtjen e të 
dhënave personale. 
Përveç kësaj, përpara nxjerrjes ne sigurohemi që të ekzistojë një nivel 
i mjaftueshëm i mbrojtjes së të dhënave dhe privatësisë në organizatën 
marrëse (p.sh. nëpërmjet vetë-certifikimit nga ana e marrësit për 
Mbrojtjen e Privatësisë BE-SHBA, ose marrëveshjes “klauzolat 
kontraktuale standarde të BE” me marrësin)dhe/ose që miratimi juaj 
është marrë në mënyrën e duhur. 
 
Ju mund të na kontaktoni për të marrë informacion në lidhje me 
marrësit në vendet e treta dhe një kopje të dispozitave kontraktuale 
specifike për të cilat është rënë dakord për të siguruar nivelin e 

                                           
1 Lista aktuale përfshin vendet e mëposhtme: Andora, Argjentina, Kanada, 

Guernesei, Ishulli Man, Xhersei, Ishujt Faroe, Izrael, Zelanda e Re, Uruguai dhe 

përshtatshëm të mbrojtjes së të dhënave dhe privatësisë. Për ta bërë 
këtë, ju lutemi përdorni informacionin e dhënë në Sek 1. 
 
7.  Shërbime të mëtejshme për My Porsche 
 
7.1 Menaxhimi i informacionit të pagesave 

Për të përpunuar pagesat për ofertat me pagesë në kuadrin e My 
Porsche dhe Porsche Connect, ne përdorim ofruesin e shërbimit të 
pagesave Arvato Distribution GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 1, D-33428 
Harsewinkel ("Arvato"). Menaxhimi i informacionit të kartës suaj të 
kreditit, si dhe përpunimi i pagesave kryhet ekskluzivisht nëpërmjet 
sistemeve të ofruesit të shërbimit të pagesave. Nëse jepni 
informacionin e kartës suaj të kreditit, kjo gjë bëhet direkt përmes 
fushës hyrëse të ofruesit të shërbimit të pagesave, i cili e ruan këtë 
informacion në mënyrë të pavarur dhe e përdor atë për pagesat tuaja. 
Ne nuk grumbullojmë dhe ruajmë informacione të kartës kreditit nga 
ju. Njoftoni ofruesin e shërbimit të pagesave për llojin, shtrirjen dhe 
qëllimin e grumbullimit dhe përdorimit të informacionit të kartës suaj 
të kreditit. 
 
Me qëllim të vetëm menaxhimin e debitorëve (duke përfshirë kontrollet 
e përputhshmërisë, aty ku kërkohet ligjërisht) dhe për të kryer kontrolle 
krediti, ofruesi i shërbimit të pagesave përpunon në emrin tonë 
informacionin e klientit dhe të kontaktit (emrin, adresën, adresën e 
emailit, numrin e klientit të Porsche Connect dhe, sipas rastit, të 
kompanisë dhe filialeve), si dhe numrin e identifikimit të automjetit tuaj.  
Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja për qëllimet e 
mësipërme është përmbushja e detyrimit ligjor të cilit i nënshtrohemi 
ose interesi ynë legjitim për të përmbushur kërkesat ligjore. 
 
 
7.2 Kujdesi përmes Qendrës së kontaktit 
Ndërsa përdorni infrastrukturën e shërbimit dixhital të Porsche, keni 
mundësinë e mbështetjes nga qendra jonë e kontaktit. Për shembull, 
mund të ndryshoni të dhënat personale të klientit dhe rezervimet e 
shërbimeve në internet, si dhe shërbime të tjera përmes telefonit nga 
Qendra e kontaktit . Për ta bërë këtë gjë, duhet t'i jepni qendrës së 
kontaktit Porsche ID tuaj. Pas identifikimit të vetes duke emërtuar 
Porsche ID ose tipare të tjera të sigurisë, qendra e kontaktit përfiton 
qasje direkt në llogarinë tuaj të përdoruesit Porsche ID ose My Porsche 
dhe kryen ndryshimet/veprimtaritë e dëshiruara në emrin tuaj. Ekipi i 
qendrës së kontaktit kryen shprehimisht vetëm detyrat e kërkuara. 
Përveç kësaj, nëse keni pranuar të kontaktoheni përmes kanaleve të 
përshtatshme, qendra e kontaktit mund t'ju kontaktojë aktivisht me 
telefon/mesazhe SMS/email/mesazhe të menjëhershme siç keni 
kërkuar, për t'ju ndihmuar me regjistrimin, aktivizimin dhe përdorimin 
e shërbimit. 
 
Baza ligjore për përpunimin e të dhënave përmes Qendrës së kontaktit 
është përmbushja e kontratës. 
 
7.3 Sigurimi i informacioneve të shërbimit dhe të garancisë 
Për t'ju siguruar informacione rreth automjetit tuaj, garancive të 
vazhdueshme dhe fushatave të rikthimit në My Porsche, ne 
përpunojmë të dhënat e pajisjes dhe të dhënat kryesore të automjetit, 
siç janë numri i identifikimit të automjeteve, garancitë e vazhdueshme, 
viti i modelit dhe imazhi i modelit. Përpunimi i të dhënave tuaja 
personale kryhet me qëllim përmbushjen e kontratës sonë me ju. Të 
dhënat e përmendura më lart na dërgohen me qëllim kohëzgjatjen e 
ekzistencës së marrëdhënies suaj të automjetit.  
 
7.4 Kërkesë për ndihmë shërbimi 
Për të kërkuar ndihmë për shërbim te shitësit dhe kompanitë e 
shërbimeve Porsche përmes My Porsche, ne mund t'u japim, me 
kërkesën tuaj, kompanive të zgjedhura prej jush të dhënat e klientit dhe 
të automjetit tuaj. Nëse na jepni pëlqimin tuaj për të vepruar si pjesë e 
kërkesës për shërbim nëpërmjet My Porsche, do të japim emrin, 
adresën, numrin e telefonit, adresën e emailit, Porsche ID, numrin e 
identifikimit të automjetit, modelin e automjetit, datat e shërbimit që 

SHBA, bazuar në Marrëveshjen e Mbrojtjes së Privatësisë BE-SHBA. Lista mund 

të përditësohet herë pas here sipas nevojës. 
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keni zgjedhur, shtrirjen e shërbimit që dëshironi, një mesazh plotësues 
për kërkesën e bërë nga ju, si dhe kanalet e kontaktit të dëshiruar për 
shitësin ose kompaninë e shërbimit të zgjedhur nga ju për kërkimin 
përkatës. Transferimi i të dhënave tuaja personale bazohet në pëlqimin 
e dhënë vetëm një herë, brenda kontekstit të kërkesës përkatëse të 
shërbimit.  
 
Ne ruajmë kërkesën tuaj përkatëse të shërbimit për përmbushjen e 
kontratës sonë me ju për kohëzgjatjen e ekzistencës së llogarisë suaj 
të përdoruesit. 
 
8. Të drejtat e subjekteve të të dhënave 
 

Si subjekt i përpunimit të të dhënave, ju keni të drejta të shumta. 
Konkretisht: 
 
E drejta për informacion: Ju keni të drejtën të merrni informacion 
në lidhje me të dhënat tuaja personale që ruajmë ne.  
 
E drejtja e korrigjimit dhe anulimit: Ju mund të kërkoni korrigjimin e të 
dhënave të gabuara, dhe për aq kohë sa plotësohen kërkesat ligjore, 
fshirjen e të dhënave tuaja.  

 
Kufizimi i përpunimit: Ju mund të kërkoni që ne të kufizojmë 
përpunimin e të dhënave tuaja, brenda suazës së kërkesave ligjore. 
 
Kalimi i të dhënave: Nëse na keni ofruar të dhëna në bazë të një kontrate 
ose pëlqimi, ju mund të kërkoni, sipas kërkesave ligjore, që të merrni të 
dhënat që jepni në një format të strukturuar, të zakonshëm dhe të 
lexueshëm nga pajisjet ose që t'i transferojmë ato te një person tjetër 
përgjegjës. 
 
Kundërshtimi i përpunimit të të dhënave në rast të bazës ligjore 
"interes legjitim": Ju keni të drejtë, për shkaqe që vijnë nga situata juaj 
e veçantë, të kundërshtoni në çdo kohë përpunimin e të dhënave nga 
ne, për aq kohë sa kundërshtimit bazohet në bazën ligjore "interes 
legjitim". Nëse shfrytëzoni të drejtën tuaj të kundërshtimit, do të 
ndalojmë përpunimin e të dhënave, nëse nuk mund të provojmë, në 
përputhje me kërkesat ligjore, arsye të vlefshme legjitime për 
përpunimin e mëtejshëm që tejkalojnë të drejtat tuaja.  
 
Kundërshtimi i skedarëve kuki: Mund të kundërshtoni edhe përdorimin 
e skedarëve kuki në çdo kohë. Detajet mund t'i gjeni në politikën tonë të 
skedarëve kuki. 
 

Tërheqja e miratimit: Ju mund ta tërhiqni deklaratën e miratimit për 
përpunimin e të dhënave tuaja në çdo kohë dhe në masën që i keni 

dhënë ato, me efekt për të ardhmen. Ligjshmëria e përpunimit të të 
dhënave tuaja deri në kohën e tërheqjes, nuk do të ndikohet nga kjo. 
 
E drejta për t’u ankuar tek autoriteti mbikëqyrës: Ju mund të 
paraqisni një ankesë përpara autoritetit mbikëqyrës në rast se 
mendoni që përpunimi i të dhënave tuaja shkel ligjin në fuqi. Për ta bërë 
këtë, ju mund të kontaktoni autoritetin e mbrojtjes së të dhënave që ka 
juridiksion në zonën apo vendin ku banoni ju ose autoritetin e mbrojtjes 
së të dhënave që ka juridiksionin mbi ne. 
Kontakti juaj me ne: Gjithashtu, ju mund të na kontaktoni falas në rast 
se keni ndonjë pyetje në lidhje me mbledhjen dhe/ose përpunimin e të 
dhënave tuaja personale, të drejtat tuaja si subjekt i të dhënave, 
dh/ose me ndonjë miratim që mund të jetë dhënë. Për të ushtruar të 
drejtat e përmendura më sipër, ju lutemi kontaktoni 
smartmobility@al.porsche.com ose përdorni adresën postare të 
specifikuar në Sek. 1 më sipër. Kur të na kontaktoni, ju lutemi 
sigurohuni që ne mund t'ju identifikojmë qartë juve personalisht. 
 
9. Siguria e të dhënave 
 

Ne marrim të gjitha masat e domosdoshme teknike dhe organizative, 
në përputhje me fjalën e fundit, me qëllim që të sigurojmë një nivel 
mbrojtjeje sipas rrezikut dhe në përputhje me kërkesat statutore në 
fuqi. 
 
10. Lidhje për oferta nga palë të treta 

 

Faqet në internet të ofruesve të tjerë që lidhen me këtë faqe, 
dizajnohen dhe ofrohen nga palë të treta. Ne nuk kemi influencë mbi 
dizajnin, përmbajtjen apo funksionalitetin e këtyre faqeve të lidhura. Ne 
distancohemi shprehimisht nga e gjithë përmbajtja e faqeve të lidhura. 
Ju lutemi vini re se faqet e palëve të treta, të lidhura me këtë faqe, 
mund të instalojnë ‘cookies’ të vetat në kompjuterin tuaj dhe/ose të 
mbledhin të dhënat personale. Ne nuk kemi ndikim në këtë gjë. Ju 
lutemi kontaktoni ofruesit e këtyre faqeve të lidhura drejtpërsëdrejti 
sipas nevojës, për informacion në lidhje me këtë gjë. 
 
Rifreskuar së fundi:  20.06.2018 
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Deklarata për Mbrojtjen e të Dhënave Specifike dhe Privatësisë 
Shërbimet e My Porsche dhe Porsche Connect 

 
 
Në My Porsche ose memorien Porsche Connect, ju mund të kërkoni 
shërbimet e Porsche ose Porsche Connect si dhe të aktivizoni licencat 
e shërbimit. Për ta bërë këtë, ju duhet të regjistroheni në My Porsche 
dhe të keni një llogari përdoruesi Porsche ID. Në varësi të shërbimit, 
ju mund të përdorni dhe menaxhoni shërbimet e My Porsche dhe 
shërbimet e Porsche Connect përmes aplikacioneve Porsche dhe My 
Porsche, dhe nëse ofrohet për automjetin tuaj, në automjet përmes 
lidhjes së rrjetit me valë. 
 

1. Kërkesa për shërbime dhe aktivizimin e tyre 
 

Ju mund të kërkoni një shërbim ose shërbime të shumta me My 
Porsche dhe Porsche Connect dhe të aktivizoni licencat e shërbimit. 
Kur të zgjidhni shërbimin përkatës apo paketën e shërbimeve, ju mund 
të shikoni informacionin specifik për mbledhjen, përpunimin dhe 
përdorimin e të dhënave brenda rrezes së shërbimit në fjalë, sipas 
përshkrimeve të produktit për shërbimet individuale. Për të kryer dhe 
përmbushur një kërkesë dhe kontratën me ju në lidhje me të, ne 
përpunojmë dhe përdorim jo vetëm informacionin relevant të 
kërkesës, por gjithashtu edhe të dhënat tuaja personale që mblidhen 
gjatë regjistrimit. Ju mund të ndryshoni adresën ku dërgohet fatura 
përpara se të përfundojë përpunimi i kërkesës. Në këtë rast, ne do të 
përdorim këtë informacion të adresës që na keni dhënë për qëllimin 
e përpunimit të faturave. 
 
Për të përpunuar pagesat për shërbimet me pagesë brenda suazës 
së My Porsche dhe Porsche Connect, ne përdorim shërbimin e 
pagesave Arvato (Shih Sek. 5 të Deklaratës për Mbrojtjen e të 
Dhënave të Përgjithshme dhe Privatësisë për My Porsche dhe 
memorien Porsche Connect). Menaxhimi i informacionit në kartën tuaj 
të kreditit dhe përpunimi i pagesave kryhen ekskluzivisht nëpërmjet 
sistemeve të siguruesit të shërbimit të pagesave. Kur kërkohen 
shërbime të paguara, ne i transmetojmë ofruesit të shërbimit të 
pagesave shumën e faturuar dhe një numër transaksioni që përdoret 
vetëm një herë, i cili shërben për të dërguar pagesën tuaj për qëllime 
përpunimi të pagesës. Në rast se fusni informacionin e kartës tuaj të 
kreditit për shërbimet e kërkuara, kjo bëhet drejtpërdrejt nëpërmjet 
një dritareje të ofruesit të shërbimit të pagesave, ku ruhet ky 
informacion në mënyrë të pavarur dhe që ai e përdor për pagesat 
tuaja. Ne nuk mbledhim apo ruajmë asnjë informacion të kartës tuaj 
të kreditit. Prandaj, ju lutemi, konsultohuni me ofruesin e shërbimit të 
pagesave për informacion në lidhje me natyrën, shtrirjen dhe qëllimin 
e mbledhjes dhe përdorimit të informacionit të kartës suaj të kreditit. 
Për informacion të mëtejshëm në lidhje me trajtimin e informacionit të 
kartës së kreditit dhe përpunimin e pagesave, ju lutemi shihni 
Deklaratën e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave dhe të 
Privatësisë për My Porsche dhe memorien Porsche Connect. 
 
Pas përfundimit të procesit të kërkesës, ju mund të aktivizoni 
shërbimet. Kur e bëni këtë, autorizimi për përdorimin do të ruhet nga 
sistemi, dhe lista e shërbimeve në dispozicion do të përditësohet 
sipas rrethanave. 
 
Për të përdorur disa shërbime të lëvizshmërisë inteligjente (p.sh. 
ofertat e pikave të karburantit), kur blihet një produkt, në shumë 
shtete dërgohet me postë një kartë e personalizuar (kartë e Porsche 
ID) që përmban çipe RFID. Pas dorëzimit, karta duhet të aktivizohet 
në portalin My Porsche dhe më pas mund të përdoret për vërtetim 
me infrastrukturën e mbështetur (p.sh. pikë karburanti publike). Në 
kartë ruhet një numër identifikimi, i cili mund të përdoret për t'ju 
caktuar në llogarinë tuaj të përdoruesit. Përtej numrit të identifikimit, 
nuk ruhet asnjë e dhënë personale në mënyrë digjitale, në veçanti emri 
dhe adresa juaj.  
Nëse e humbni, karta mund të bllokohet në portalin My Porsche nga 
përdoruesi. 

Vetëm nëse përcaktohet ndryshe, ne kryejmë përpunimin e 
përshkruar në këtë seksion për përmbushjen e kontratës sonë me ju 
në bazë të nenit 6, nënparagrafi 1, germa b të GDPR.  
 

2. Përdorimi i shërbimeve të My Porsche dhe Porsche 
Connect 

 

Ju mund t'i përdorni shërbimet që kërkoni në My Porsche dhe Porsche 
Connect, në vartësi të shërbimit, në automjetin tuaj (në atë masë që 
janë në dispozicion për automjetin tuaj) nëpërmjet qasjes në rrjetin 
wireless ose nëpërmjet mjeteve të telekomanduara në My Porsche, 
aplikacioneve tuaja Porsche Connect dhe Porsche Car Connect, dhe 
ku aplikohet, në të gjitha pikat e shumta apo të gjitha pikat e aksesit. 
Për këtë qëllim, makina juaj ose aparati gjegjës do të lidhen me 
infrastrukturën e shërbimit dixhital të Porsche. 
 
Në rast se përdorni shërbimet e kërkuara në online nëpërmjet My 
Porsche dhe memorien Porsche Connect në makinën tuaj ose në 
mjete të tjera në përdorim, ne do të përpunojmë të dhënat tuaja 
personale me qëllim që të mundësojmë përdorimin e shërbimeve 
online, për qëllime mbështetjeje, dhe për qëllime të tjera, të 
përcaktuara konkretisht. Po të mos kërkohet ndryshe, ne mbledhim, 
përpunojmë dhe përdorim të dhënat tuaja personale vetëm brenda 
rrezes së nevojshme për të mundësuar përdorimin e shërbimeve 
përkatëse të My Porsche dhe Porsche Connect. 
 
Gjatë përdorimit të shërbimeve individuale të My Porsche apo të 
Porsche Connect, përpunohen kategoritë e mëposhtme të të dhënave 
personale, në vartësi të asaj se si funksionon shërbimi specifik, me 
qëllim që t'ju sigurojmë shërbime në këtë kontekst dhe për të zbatuar 
dhe përmbushur marrëveshjen kontraktuale me ju. Baza ligjore në ç 
do rast është përmbushja e kontratës. 
 
a) Informacioni i identifikimit, si numri i informacionit të automjetit, 

Porsche ID juaj, ID e aparateve dhe sistemit tuaj dhe modulet e 
radios portative nevojiten për t'ju identifikuar juve personalisht 
ose për të identifikuar aparatin tuaj apo automjetin për të 
vendosur lidhjet, për përdorimin e shërbimeve ose për të 
aksesuar përmbajtjen. 

b) Informacioni i autorizimit që përfshin faktin që automjeti ose 
pajisja në fjalë është aktivizuar për shërbimin specifik të 
Porsche Connect dhe që mund të lidhet me të dhënat tuaja të 
regjistrimit nga infrastruktura e shërbimit dixhital të Porsche. 

c) Informacioni i hyrjes (login) që nevojitet kur dëshironi të 
përdorni shërbimet e ofruesve të tjerë që kërkojnë hyrje në 
automjetin tuaj ose në pajisjen në anën tjetër. 

d) Informacioni i komunikimit që nevojitet për të vendosur lidhjen 
midis automjetit tuaj dh/ose pajisjeve të tjera dhe serverave 
tanë ose servarave të palëve të treta që ofrojnë përmbajtjen e 
shërbimeve të Porsche Connect. 

e) Informacioni i vendndodhjes dhe lëvizjes që është i 
domosdoshëm për të shfaqur në automjet përmbajtjen në lidhje 
me vendndodhjen. 

f) Të dhënat vokale që ndihmojnë kontrollin e zërit dhe futjes me 
anë të zërit në disa nga shërbimet e Porsche Connect. Të 
dhënat me zë transferohen te ne nga automjeti ose pajisja tjetër 
në formë të regjistruar me qëllim të konvertimit në tekst. Teksti 
që gjenerohet pastaj nga ofruesi i shërbimit transferohet 
përsëri në automjet, dhe më pas regjistrimi në anën tonë 
fshihet. 

g) Informacioni i kontaktit që përdoret në shërbimet e 
komunikimit, për shembull për të dërguar një e-mail apo një 
tekst mesazh. 

h) Të dhënat e faturimit, të tilla si fatura e specifikuar nga veprimet 
e furnizimit: Nëse është e nevojshme, do të kombinojmë këtë 
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informacion me adresën dhe informacionin tuaj të pagesës për 
qëllime të faturimit individual. 

i) Përmbajtja tjetër që mund të shkëmbehet me ne ose me 
ofruesit e shërbimit me qëllim që të kryejmë shërbimin për ju. 

 
Për informacion të hollësishëm se si mblidhen dhe përpunohen të 
dhënat brenda rrezes së shërbimit online, lutemi shihni përshkrimet e 
shërbimit përkatës online në https://connect-
store.porsche.com/al/en/. 
 
Ne ruajmë thirrjen e shërbimit në lidhje me numrin e identifikimit të 
automjetit tuaj, si dhe një vulë kohore për një periudhë 12 mujore si 
bazë të dhënash për krijimin e statistikave të përdorimit anonim.  
 
3. Përdorimi i shërbimeve të një ofruesi palë e tretë 
 

Në rast se përdorni shërbime të ofruesve palë e tretë që nuk mund t'i 
kërkoni nëpërmjet My Porsche apo memories së Porsche Connect, 
përmbajtja e këtyre shërbimeve mund të shfaqet në makinën tuaj ose 
në pajisjen tjetër dhe informacioni mund të shkëmbehet midis 
automjetit ose pajisjes tjetër tuaj dhe ofruesit të shërbimit. Duke lidhur 
një pajisje tjetër me automjetin tuaj, përmbajtja do të jetë vetëm një 
reflektim i sistemit të informacionit të ndërtuar në makinën tuaj 
(Menaxhimi i Komunikimit të Porsche ose PCM). Ne nuk kemi qasje në 
këto shërbime të palëve të treta dhe as nuk e shohim përmbajtjem. 
Prandaj, ju lutemi shikoni me kujdes mbrojtjen përkatëse të të 
dhënave dhe informacionin e privatësisë të siguruar nga ofruesi palë 
e tretë. 
 
Kur përdorni shërbimet nga një palë e tretë, ka mundësi që të dhënat 
personale do të përdoren edhe përtej kufirit të nevojshëm për të kryer 
shërbimin dhe për funksionimin e duhur të shërbimit. 
Ne nuk kemi ndikim mbi përpunimin të dhënave nga ofruesit palë e 
tretë ose mbi vendndodhjen e përpunimit të të dhënave. Prandaj, ju 
lutemi, konsultohuni me ofruesin e duhur palë e tretë për informacion 
në lidhje me natyrën, shtrirjen dhe qëllimin e mbledhjes dhe përdorimit 
të të dhënave personale në lidhje me shërbimin përkatës online. 
 
Ne kryejmë përpunimin e të gjitha të dhënave të përshkruara në këtë 
seksion, d.m.th., transferimin te ofruesi palë e tretë, për të 
përmbushur kontratën tonë me ju. 
 
4. Shënime speciale për përdorimin e shërbimeve Porsche 

Connect në makinë 
 
PCM i ndërtuar brenda makinës dhe ndërfaqja e lëvizshme për 
shërbimet në lidhke me makinën ("Connected Gateway", ose cGW) në 
masën e disponueshme për automjetin tuaj, mund të lidhet me 
infrastrukturën e shërbimit dixhital të Porsche nëpërmjet lidhjeve të 
rrjetit wireless. Ato ju ndihmojnë për të përdorur shërbimet e Porsche 
Connect që keni kërkuar nëpërmjet memories tonë Porsche Connect, 
krahas përdorimit të shërbimeve nga një palë e tretë që keni kërkuar 
diku tjetër, pavarësisht nga çka ofrojmë ne në makinën tuaj. 
 
4.1 Lidhja 
 
Në vartësi të tipareve të automjetit tuaj, lidhja mund të vendoset duke 
shtypur numrat në ndërfaqet e automjetit nëpërmjet lidhjes Wi-Fi të 
siguruar nga një aparat i jashtëm ose nëpërmjet modulit të rrjetit 
wireless në PCM të makinës tuaj. Në vartësi të tipareve të automjetit, 
moduli i rrjetit wireless i PCM, mund ë ketë një kartë SIM të instaluar 
ose të para-instaluar, ose një kartë SIM të instaluar në mënyrë 
permanente. 
 
Në rast se nuk shënohet ndryshe, ne kryejmë përpunimin e të gjitha 
të dhënave të përshkruara në këtë seksion për të përmbushur 
kontratën tonë me ju. 
 
4.1.1 Përkufizimet 

a) Karta e instaluar SIM e montueshme 
Në vartësi të tipareve të automjetit tuaj, ju mund të vendosni 
lidhjen në automjetin tuaj vetë me anë të kartës SIM që 

instaloni në makinë, të cilën e keni marrë nga ofruesi përkatës 
i rrjetit wireless ("karta SIM e montueshme, e instaluar"). 
Ofruesi përkatës i rrjetit tuaj wireless është përgjegjës për 
kartën SIM të montueshme të instaluar dhe proceset e 
përpunimit të të dhënave të lidhura me të. Ju lutemi kontaktoni 
ofruesin tuaj përkatës të rrjetit wireless për informacion në 
lidhje me natyrën, gamën dhe qëllimin e mbledhjes, 
përpunimit dhe përdorimit të të dhënave dhe sigurisë së të 
dhënave gjatë transmetimit të sinjalit. 

b) Karta e para-instaluar SIM e montueshme. 
Në vartësi të tipareve të automjetit tuaj, lidhja mund të 
sigurohet nga një kartë SIM e montueshme që prodhuesi e ka 
para-instaluar për ju ("karta e para-instaluar SIM e 
montueshme"). Për më tepër informacion mbi 
disponueshmërinë në vendin tuaj, ju lutemi shihni 
https://connect-store.porsche.com/al/en/. 

c) Karta SIM me instalim të përhershëm 
Në vartësi të tipareve të automjetit tuaj, lidhja mund të 
vendoset nga një kartë SIM që është e instaluar direkt në 
makinën tuaj nga prodhuesi dhe që nuk është e 
zëvendësueshme (karta SIM e instaluar përgjithmonë"). Karta 
SIM e instaluar në mënyrë permanente nuk mund të hiqet me 
dorë për të ndërprerë lidhjen. Për informacion në lidhje me 
përgjegjësitë për proceset e përpunimit të të dhënave në 
lidhje me kartën SIM të instaluar në mënyrë permanente, ju 
lutemi shihni Sek. 4.1.3 më poshtë 

d) Operatori i rrjetit dhe operatori i rrjetit virtual 
(Telekomunikacioni) "operatori virtual i rrjetit" operon një rrjet 
telekomunikacioni dhe u siguron pjesëmarrësve përkatës 
aksesin në rrjet. "Operatori virtual i rrjetit" jep zgjidhje të 
rrjeteve individuale bazuar në infrastrukturën dhe teknologjinë 
e operatorëve të ndryshëm të rrjetit pa pasur një 
infrastrukturë rrjeti të vetin. 
 

4.1.2 Ruajtja e të dhënave gjatë prodhimit të makinës 
Në rast se automjeti juaj Porsche është i pajisur me kartën SIM me 
para-instalim, ose me kartën SIM me instalim të përhershëm, ne 
ruajmë numrat e kartës SIM (ICCID, IMSI, MSISDN), në lidhje me 
pajisjen përkatëse dhe numrin e identifikimit të makinës, gjatë 
procesit të prodhimit të saj. Ruajtja e të dhënave për qëllimin e 
menaxhimit të numrave të kartës SIM dhe për të përputhur makinën 
me numrin e kartës SIM në rastin kur agjencitë qeveritare kërkojnë 
informacion nga Porsche Smart Mobility GmbH, për shembull. 
 
4.1.3 Shkëmbimi i të dhënave në rastin e kartave SIM me instalim 
të përhershëm 
Modulet e rrjetit wireless në makinat Porsche me karta SIM me 
instalim të përhershëm dhe që aktivizohen kur i bie numrit, aty ku ka, 
lidhen me rrjetet wireless të operatorit përkatës të rrjetit - pavarësisht 
në se jeni regjistruar për Porsche Connect ose keni kërkuar shërbimin 
Porsche Connect. Të dhënat e telekomunikacionit (të dhënat e 
mbledhura, të përpunuara dhe të përdorura në bazë të klauzolës për 
për shërbimin e telekomunikacionit ose për të vendosur lidhjen) mund 
të shkëmbehen për t’u lidhur me rrjetin wireless ose për të vendosur 
lidhjen, dhe ku është e mundur, për të kryer funksionet e duhura në 
online të shërbimeve Porsche Connect që keni kërkuar në makinën 
tuaj nëpërmjet rrjeteve wireless të operatorit përkatës të rrjetit, p.sh., 
me telefonat celularë. 
Brenda rrezes së lidhjes së rrjetit wireless, nuk është e pamundur që 
kur transmetohen sinjalet nëpërmjet rrjeteve publike të 
telekomunikacionit jashtë automjetit tuaj, palë të treta, veçanërisht 
operatorët e rrjetit, të mund të kenë akses në disa informacione dhe 
potencialisht të përcaktojnë vendndodhjen tuaj. Përveç operatorit 
përkatës të rrjetit, operatorët virtualë të rrjetit mund të kenë akses 
gjithashtu në këtë informacion gjatë procesit. 
Ofrimi i lidhjes nëpërmjet kartave SIM të përhershme bëhet nëpërmjet 
operatorit virtual të rrjetit si më poshtë: 
 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/al/en/
https://connect-store.porsche.com/al/en/
https://connect-store.porsche.com/al/en/


 
 

Faqe 3 nga 4 

Rifreskuar së fundi më 06/2018 – Deklarata për Mbrojtjen e të Dhënave Specifike dhe Privatësisë Shërbimet e My Porsche dhe Porsche 
Connect – Albania – SQ – Version 3.1 

Ju lutemi kontaktoni ofruesin tuaj përkatës të rrjetit wireless për 
informacion në lidhje me natyrën, gamën dhe qëllimin e mbledhjes, 
përpunimin dhe përdorimit të të dhënave dhe sigurisë së të dhënave 
gjatë transmetimit të sinjalit. 
 
4.1.4 Përpunimi i të dhënave brenda rrezes së shërbimeve të 

telekomunikacionit 
Ne mbledhim, përpunojmë dhe përdorim të dhënat e inventarit tuaj (si 
emri, adresa dhe datëlindja) që mblidhen gjatë regjistrimit në My 
Porsche dhe memorien Porsche Connect ose që tregohen kur ju 
kërkoni një shërbim telekomunikacioni në My Porsche dhe memorien 
Porsche Connect, për të krijuar, korrigjuar ose përfunduar një 
marrëdhënie kontraktuale në lidhje me shërbimet e telekomunikacionit 
ose për të dizajnuar përmbajtjen. Të dhënat e mësipërme ruhen për 
këtë qëllim deri në fund të vitit kalendarik pas përfundimit të 
marrëdhënies kontraktuale, më së voni. 
 
Të dhënat e trafikut të gjeneruara brenda rrezes së aktivitetit të lidhjes 
së rrjetit wireless (si fillimi dhe përfundimi i lidhjes përkatëse), të 
dhënat për vendin në lidhjen mobile, pikat fundore të lidhjes dhe 
adresat dinamike IP, nuk mblidhen, përpunohen apo përdoren brenda 
infrastrukturës së shërbimit dixhital të Porsche, me përjashtim të 
kartës SIM dhe numrave të aparatit s dhe vëllimit të të dhënave të 
përdorura. Ju lutemi kontaktoni ofruesin tuaj përkatës të rrjetit 
wireless për informacion në lidhje me natyrën, gamën dhe qëllimin e 
mbledhjes, përpunimit dhe përdorimit të të dhënave. 
 
4.1.5 Përpunimi i të dhënave brenda rrezes së shërbimeve të 

mëtejshme të lidhjes 
Në rast se kërkoni apo keni kërkuar shërbime lidhjeje të zgjeruara, si 
paketat Wi-Fi, informacioni i aktivizimit dhe çaktivizimit shkëmbehet 
nëpërmjet sistemit tonë, ndërfaqes së rrjetit wireless në makinën tuaj 
dhe operatorit virtual të rrjetit me qëllim aktivizimin dhe çaktivizimin e 
paketave të të dhënave të kartës SIM të instaluar përgjithmonë në 
automjetet Porsche. 
 
Për të menaxhuar kartat SIM të para-instaluara të montueshme si dhe 
kartat SIM të instaluara përgjithmonë në automjetet Porsche dhe për 
të llogaritur vëllimin e të dhënave të disponueshme për ju dhe vëllimin 
e të dhënave të përdorura brenda rrezes së paketës së të dhënave 
që keni kërkuar ju, numrin e identifikimit të makinës, numrat e kartës 
tuaj SIM, statusin e kartës përkatëse SIM, dhe ku mund të aplikohet, 
vëllimin e të dhënave të përdorura si dhe që mbeten në periudhën 
përkatëse, shkëmbehen gjithashtu midis sistemin tonë, ndërfaqes së 
rrjetit wireless në makinën tuaj dhe operatorit virtual të rrjetit dhe 
ruhen nga ne gjatë gjithë kohës së marrëdhënies kontraktuale 
përkatëse. Ne gjithashtu ruajmë të dhënat e sipërpërmendura për një 
periudhë 12 mujore si bazë për gjenerimin e raporteve të përdorimit 
që nuk përmbajnë informacion të identifikueshëm personal.  
 
4.1.6 Përpunimi i mëtejshëm i të dhënave për shkak të 

detyrimeve ligjore 
Përpos përpunimit të të dhënave të përshkruara në Sek. 4.1.3 deri në 
4.1.5 më sipër, ne mbledhim, përpunojmë dhe përdorim të dhënat e 
telekomunikacionit (të dhënat që mblidhen, përpunohen dhe përdoren 
në bazë të ofrimit të shërbimit të telekomunikacionit dhe/ose 
vendosjes së lidhjes) bazuar dhe në përputhje me detyrimet ligjore që 
na përkasin ne - për shembull, për të plotësuar detyrimet tona 
statutore, për të ruajtur të dhënat personale dhe dhënien e të dhënave 
personale agjencive të sigurisë dhe zbatimit të ligjit. 
 
Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja është përmbushja e 
detyrimit ligjor që na përket ne dhe/ose interesi ynë i ligjshëm në 
pajtueshmërinë me kërkesat statutore. 
 
4.1.7 Kontrolli i identitetit 
Në disa vende, mund të jetë domosdoshmëri kryerja e kontrollit të 
identitetit bazuar në një dokument identifikimi për arsye ligjore me 
qëllim që të kërkohen disa shërbime të telekomunikacionit. Ne 
përdorim ofruesin e jashtëm të shërbimit IDnow GmbH, Auenstr. 100, 
80469 Munich, Germany, për të kryer këto kontrolle të identitetit. 
Mbledhja, përpunimi dhe përdorimi i të dhënave në lidhje me kontrollin 

e identitetit kryhen ekskluzivisht nga ofruesi i jashtëm i shërbimit dhe 
është përgjegjësi e tij. Ju lutemi kontaktoni ofruesin e shërbimit të 
jashtëm për informacion në lidhje me natyrën, gamën dhe qëllimin e 
mbledhjes, përpunimit dhe përdorimit të të dhënave. Ju mund ta gjeni 
këtë informacion këtu. 
Për të kryer kontrollin e identitetit, ju do të ridrejtoheni për te site e 
jashtme e ofruesit të shërbimit si pjesë e procesit të kërkesës së 
shërbimit. Kur ju flisni, ne do t'ia transmetojmë informacionin që duhet 
verifikuar (emri, adresa dhe ditëlindja juaj) ofruesit të shërbimit, krahas 
një numri procedure me qëllim që të bëhet përputhja e rezultatit të 
kontrollit të identifikimit më vonë. Pas kontrollit të identitetit, ofruesi i 
shërbimit do të na verë në dijeni për rezultatin e kontrollit të identitetit 
sipas numrit të procedurës. Ne nuk ua transmetojmë të dhënat 
personale nga ky kontroll identiteti palëve të treta, me përjashtim të 
rasteve kur jemi të detyruar ligjërisht për ta bërë një gjë të tillë. Ne 
gjithashtu kemi qasje në një kopje të dokumentit tuaj të identifikimit të 
ruajtur nga ofruesi i shërbimit vetëm në këto raste, me qëllim që të 
përmbushim detyrimet tona ligjore. 
 
Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja është përmbushja e 
detyrimit ligjor që na përket ne ose interesit tonë të ligjshëm për të 
qenë konform me kërkesat statutore. 
4.2 Kolaudimi i makinës dhe vendosja e lidhjes me të 
Për të përdorur shërbimet në makinën tuaj, ajo duhet të regjistrohet 
në llogarinë tuaj të përdoruesit Porsche ID. Për këtë qëllim, ju duhet 
të fusni numrin e identifikimit të makinës në My Porsche ose ta bëni 
këtë nëpërmjet agjentit tuaj të autorizuar. Ne do të përpunojmë numrin 
tuaj të identifikimit për qëllime verifikimi, për të vendosur lidhjen e 
makinës dhe për ta përputhur atë me gamën e përdorimit të 
shërbimeve, për të aktivizuar dhe për të siguruar shërbimet, dhe për 
qëllime të mëtejshme, të përcaktuara dhe të shpjeguara me hollësi në 
vendet përkatëse. Për të siguruar që ju të lidhni automjetin tuaj me 
infrastrukturën e shërbimit dixhital të Porsche, sistemi ynë krijon dhe 
ruan një "kod çift" që ju shfaqet në My Porsche. 
 

Për qëllime verifikimi, ju duhet të ngarkoni një kopje të një dokumenti 
identifikimi dhe vërtetimin e pronësisë - në rast se nuk jeni pronar i 
makinës - një prokurë nga pronari i makinës, pasi të fusni numrin e 
identifikimit të makinës ose t'i paraqisni këto të dhëna te agjenti i 
autorizuar. Këto dokumente te do të shqyrtohen bazuar në kriteret 
tona të verifikimit. Si provë e verifikimit me sukses, ne do të ruajmë 
emrat, datën e lindjes, vendlindjen, adresat dhe informacionin e 
vlefshmërisë së dokumenteve të treguar në dokumentet përkatës të 
identifikimit si dhe në numrat e identifikimit të makinës, emrat e 
pronarëve, adresat e treguara në dokumentacionin e pronësisë. Pas 
përfundimit të procesit të verifikimit, kopjet e dokumenteve do të 
fshihen. 
 
Pasi makina juaj të përputhet me Porsche ID tuajin për herë të parë 
ose herë të tjera, automjeti duhet të lidhet me infrastrukturën e 
shërbimit dixhital të Porsche. Për ta bërë këtë, fusni "kodin çiftues" të 
treguar në My Porsche në PCM të makinës. Si përgjigje, PCM e 
makinës se pari do të përdorë kodin çiftues dhe numrin e identifikimit 
të makinës për të hyrë në sistemin tonë. Neve na duhet ky informacion 
për të lidhur makinën tuaj me llogarinë tuaj të përdoruesit Porsche ID 
gjatë përdorimit, që do të thotë për shembull, kur merret një shërbim 
dhe kontrollohet në se autorizohet përdorimi i shërbimit. Sapo që të 
bëhet përputhja me sukses, sistemi ynë do të transferojë një listë të 
shërbimeve aktuale në dispozicionin tuaj në PCM të makinës. 
Për të përdorur shërbimet që janë veçanërisht kritike për sigurinë dhe 
mbrojtjen, ju duhet të fusni një PIN të veçantë me katër shifra. Ju mund 
ta krijoni PIN tuaj personal në My Porsche dhe ta ndryshoni atë sa 
herë të doni. PIN ruhet i shifruar. Kur fusni PIN në makinën tuaj, ai 
shifrohet dhe transmetohet në sistemin tonë me qëllim që të 
kontrollohet autorizimi. 
Ne përpunojmë të dhënat tuaja për të përmbushur kontratën tonë me 
ju. 
 
4.3 Nxjerrja e listës së shërbimeve në dispozicion dhe aksesi i 

shërbimeve 
Sa herë që ju filloni apo përfundoni një udhëtim, si dhe kur zgjidhni 
disa shërbime, PCM e makinës tuaj së pari do të përdorë numrin e 

https://go.idnow.de/privacy/en
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identifikimit të makinës për të hyrë në infrastrukturën e shërbimit 
dixhital të Porsche. Neve na duhet ky informacion për të lidhur 
makinën tuaj me llogarinë tuaj të përdoruesit Porsche ID dhe për të 
kontrolluar në se autorizohet përdorimi i shërbimit. Kur ju hyni (log in) 
për të filluar dhe përfunduar një udhëtim, transmetohet në PCM e 
makinës tuaj edhe lista aktuale e shërbimeve disponibël. Ne 
përpunojmë të dhënat tuaja për të përmbushur kontratën tonë me ju. 
 
Si databazë për gjenerimin e statistikave të përdorimit, që nuk 
përmbajnë informacion të identifikueshëm personal, ne ruajmë dhe 
përdorim listën e shërbimeve disponibël dhe aksesin e shërbimeve 
përkatëse në lidhje me numrin e identifikimit të makinës tuaj dhe afatin 
kohor për një periudhë prej 30 ditë. Baza ligjore për përpunimin e të 
dhënave tuaja është interesi ynë ligjor në analizën e përdorimit, por 
pa identifikimin personal. 
 
4.4 Çaktivizimi i shërbimeve dhe shkëmbimi i të dhënave 
Në vartësi të tipit të lidhjes së rrjetit wireless, tiparet e makinës tuaj 
dhe shërbimeve që janë aktivizuar, shkëmbimi i të dhënave të makinës 
mund të çaktivizohet i tërë ose pjesërisht duke 

a) hequr kartën SIM ose duke shkëputur pajisjen tjetër, në 
rast se rrjeti i lidhjes wireless është vendosur nëpërmjet 
një karte SIM të instaluar apo të para-instaluar ose një 
lidhjeje Wi-Fi; ose 

b) duke përshtatur parametrat sipas rastit në menynë e 
opsioneve të PCM në makinën tuaj. Shërbimet individuale 
mund të mos funksionojnë plotësisht ose mund të mos 
funksionojnë fare në rast se bëhet kjo. 

 
Duke çaktivizuar modulin wireless të PCM në parametrat e sistemit, 
drejtuesi i makinës mund të çaktivizojë shkëmbimin e të dhënave të 
kryera nga PCM e makinës nëpërmjet lidhjes së rrjetit wireless. 
 
Duke aktivizuar "funksioni privat" drejtuesi i makinës mund të 
çaktivizojnë shkëmbimin e të dhënave të Connected Gateway dhe 
përpunimin përkatës të të dhënave tuaja personale. Kjo parandalon 
përdorimin e shërbimeve në lidhje me makinën dhe aksesin e makinës 
apo të informacionit të makinës (si vendndodhjen e makinës, për 
shembull). Çaktivizimi nuk aplikohet, veçanërisht ndaj funksioneve dhe 
shërbimeve që kërkohen me ligj, si sistemi i thirrjes në raste 
emergjente në trafik "Emergency Call" si dhe sistemet e tjera të 
thirrjeve emergjente. 
Për të siguruar këto shërbime në rastin individual, mund të lindë 
nevoja, në masën që makina i ka këto shërbime, që Connected 
Gateway të ruajë një lidhje rrjeti wireless me elementët e wireless të 
operatorit të rrjetit wireless përkatës me gjithë aktivizimin e funksionit 
privat (private mode) (në lidhje me shkëmbimin e të dhënave brenda 
rrezes se lidhjes, ju lutemi shihni Sek. 4.1) dhe, në raste të 
veçanta,për të shkëmbyer të dhënat nëpërmjet lidhjes së rrjetit 
wireless sikurse specifikohet në përshkrimin e shërbimit përkatës në 
www.porsche.com/connect. Shërbimet që nuk mund të çaktivizohen 
shënohen si të tilla në menynë e opsioneve në “private mode.” 
 
4.5 Përdorimi i shërbimeve online nga drejtuesit e paregjistruar 
Në rast se persona të tjerë përdorin automjetin [ose] PCM të 
automjetit tuaj, të dhënat e përmendura në Sek. 2 a) deri h) prej këtej 
mund të mblidhen, përpunohen dhe përdoren. Në masën që një 
person tjetër nuk ka një llogari përdoruesi Porsche ID të tijin, ky 
informacion do të mblidhet dhe ruhet në llogarinë tuaj të përdoruesit 
Porsche ID. Në këtë rast, nuk është e mundur që ne të identifikojmë 
drejtuesin tjetër, sepse na mungon informacioni i identifikimit. 
 
4.6  Përditësimi i softuerit në internet 
Nëse keni aktivizuar Përditësimet e softuerit në internet në My 
Porsche, të dhënat mund të shkëmbehen midis sistemeve tona dhe 
automjetit tuaj me qëllim përditësimin e softuerit të sistemeve të 
automjetit tuaj, si dhe zgjidhjen e problemeve të dëmtimeve të 
softuerit si pjesë e veprimtarive të shërbimit. Për këtë qëllim, numri i 

identifikimit të automjetit, identifikimet e pajisjes dhe versioni aktual i 
softuerit, identifikimi i Porsche ID, si dhe informacionet e autorizimit 
shkëmbehen me sistemet tona në intervale të rregullta. Në raste të 
veçanta (p.sh. veprimet e përditësimit), informacionet rreth pajisjeve 
të automjetit, si dhe informacioni rreth gjendjes teknike të automjetit 
tuaj, transferohen në sistemet tona. Ju mund të ndërprisni 
përditësimin e softuerit në internet dhe përpunimin përkatës të të 
dhënave personale duke çaktivizuar funksionin në My Porsche. 
 
4.7. Analiza e produktit, përmirësimi dhe përpunimi i të dhënave 
suorm 
Në varësi të pajisjes së automjetit, automjeti juaj mund të transferojë 
në sistemet tona të dhënat e përdorimit të sistemit të programit 
informativ-argëtues, të dhënat teknike të automjetit, si dhe të dhënat 
mbi mjedisin, së bashku me një çelës identifikimi të përkohshëm, 
vetëm nëse pranoni të transferoni të dhëna si pjesë e instalimit ose 
aktivizimit të funksionit në PCM-në e automjetit tuaj. Të dhënat e 
transferuara përdoren me qëllim analizimin dhe përmirësimin e 
produkteve dhe shërbimeve tona.  
 
Shërbimet individuale, të tilla si trafiku në kohë reale ose radari i 
sigurisë, mbështeten në sigurimin e informacionit për, për shembull, 
vendndodhjen, mjedisin dhe lëvizjen e automjetit tuaj, si dhe në të 
dhëna nga automjete të tjera, për të marrë informacione të reja dhe 
më të sakta, si p.sh. trafiku aktual dhe kushtet e rrugëve (shërbimet 
suorm). Për këtë qëllim, si pjesë e përdorimit të automjetit, mund të 
transferohen vendndodhja, automjeti dhe të dhënat mjedisore, si dhe 
informacioni i lëvizjes nga automjeti juaj. Të dhënat e përmendura më 
lart u jepen palëve të treta në mënyrë të kombinuar dhe pa u referuar 
juve apo automjetit tuaj. 
 
Përpunimi i këtyre të dhënave për analizën dhe përmirësimin e 
produktit, si dhe përpunimi i të dhënave të suorm bazohet në interesin 
tonë të legjitim për analizimin dhe përmirësimin e produkteve dhe 
shërbimeve tona, si dhe për sigurimin e përmbajtjes më të saktë në 
kontekstin e shërbimeve suorm. 
 
Transferimi i të dhënave për këto qëllime mund të çaktivizohet në çdo 
kohë te cilësimet e PCM të automjetit tuaj sipas "Porsche Connect". 
Vini re se, nëse çaktivizohet, mund të kufizohet funksionimi i 
shërbimeve individuale, në veçanti i shërbimeve suorm, siç janë trafiku 
në kohë reale ose radari i sigurisë. Shkëmbimi i të dhënave mund të 
parandalohet duke aktivizuar "Modalitetin e privatësisë" në përputhje 
me paragrafin 4.4 
 
5. Të drejtat e subjekteve të të dhënave 
 
Si subjekt i përpunimit të të dhënave, ju keni të drejta të shumta. Ju 
lutemi shihni Sek. 9 të Deklaratës për Mbrojtjen e të Dhënave të 
Përgjithshme dhe Privatësisë për My Porsche dhe memorien Porsche 
Connect për informacion në lidhje me këtë. 
 
6. Ndryshime të kësaj deklarate për mbrojtjen e të 

dhënave dhe privatësisë. 
 

Ne rezervojmë të drejtën ta ndryshojmë këtë deklaratë të mbrojtjes 
së të dhënave dhe privatësisë. Versioni aktual i deklaratës për 
mbrojtjen e të dhënave dhe privatësisë mund të gjendet në 
https://connect-store.porsche.com/al/en/t/privacy. 
 
 
Rifreskuar së fundi: 20.06.2018 
 

 
 
 

 

 

http://www.porsche.com/connect
https://connect-store.porsche.com/al/en/t/privacy
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Politika e Porsche Smart Mobility për ‘Cookies’ 
 

 

Shtrirja 
Politika e skedarëve kuki së bashku me deklaratën e përgjithshme 
dhe specifike të mbrojtjes së të dhënave nga Porsche Connect dhe 
përshkruan natyrën, shtrirjen, qëllimet dhe bazën ligjore, si dhe 
opsionet për kundërshtimin e përpunimit të skedarëve kuki. Për më 
tepër, deklarata e përgjithshme dhe specifike e mbrojtjes së të 
dhënave për Porsche Connect, datë 25/05/18 vlen për të gjitha 
informacionet e tjera. 
 
Çfarë janë ‘cookies’? 
Për t'ju ofruar një gamë të plotë të funksioneve kur vizitoni faqen 
tonë të internetit, për të njohur përapëlqimet tuaja, dhe për të 
përdorur faqet tona në ueb më me lehtësi, ne përdorim "cookie". 
‘Cookies’ janë file të vogla, të ruajtura në kompjuterin tuaj kur 
përdorni brauserin tuaj të internetit. 
 
Opsionet tuaja 
Duke përdorur uebsitin tonë, ju bini dakord të përdorni ‘cookies’ dhe 
që ato të ruhen në kompjuterin tuaj. Sigurisht, ju mund ta shikoni 
uebsitin tonë edhe pa ‘cookies’. Në rast se nuk doni që ‘cookie-t’ të 
ruhen në kompjuterin tuaj , ju mund të çaktivizoni opsionin e duhur 
në parametrat e sistemit të brauserit tuaj. Ju mund të fshini 
‘cookies’ të ruajtura në parametrat e sistemit të brauserit në çdo 
kohë. Megjithatë, në rast se nuk pranoni asnjë ‘cookie’, kjo mund të 
kufizojë funksionalitetin e ofertave tona. 
 
Kategoritë e ‘cookie’ 
Ne përdorim ‘cookie’ për qëllime të ndryshme dhe me funksione të 
ndryshme. Në lidhje me këtë, ne dallojmë në se një ‘cookie’ është 
absolutisht e domosdoshme në termin teknik (domosdoshmëri 
teknike), për sa kohë ruhet dhe përdoret ajo (koha e ruajtjes) dhe 
në se është ruajtur nga vetë uebsiti ynë ose nga palë të treta dhe 
cili ofrues e ka futur ‘cookie’ në kompjuterin tuaj (ofruesi i ‘cookie’). 
 
Domosdoshmëria teknike 
‘Cookies’ që janë absolutisht të domosdoshme në terma teknikë: 
Ne përdorim disa ‘cookies’ sepse ato janë absolutisht të 
domosdoshme me qëllim që uebsiti dhe funksionet e tij të 
funksionojnë si duhet. Këto ‘cookies’ vendosen automatikisht në 
kompjuterin tuaj kur ju hyni në faqe ose përdorni një funksion të 
veçantë, po që se ju nuk e keni vendosur brauserin për të mos 
pranuar ‘cookies’. 
‘Cookies’ që nuk janë absolutisht të domosdoshme në terma 
teknikë: Në të kundërt, ‘cookies’ që nuk janë absolutisht të 
domosdoshme vendosen në kompjuterin tuaj për të kryer disa gjëra 
si përmirësimi i lehtësisë së përdorimit dhe performancës së 
uebsitit tonë, ose për të ruajtur disa parametra që keni krijuar ju. 
Ne gjithashtu i përdorim ‘cookies’ që nuk janë absolutisht të 
domosdoshme në terma teknikë për të përcaktuar informacionin 

[në] frekuencën e përdorimit të disa fushave të uebsitit tonë me 
qëllim që ne ta përshtatim sipas nevojave dhe kërkesave tuaja në 
mënyrë më të përcaktuar në të ardhmen. Ne nuk ruajmë ‘cookies’ 
që nuk janë absolutisht të domosdoshme në terma teknikë po qe 
se ju nuk keni konfirmuar ose deri sa të konfirmoni, duke klikuar në 
fushën e duhur, që keni marrë njoftimin tonë për ‘cookie’ dhe do të 
vazhdoni të përdorni uebsitin tonë. 
 
Koha e ruajtjes 
‘Cookies’ e sesionit: Shumica e ‘cookies’ nevojiten vetëm për sa 
kohë që zgjat qëndrimi juaj në uebsit dhe në My Porsche, ose sa 
zgjat sesioni juaj, dhe ato fshihen apo bëhen të papërdorshme sapo 
që ju largoheni nga uebsiti ynë, ose pas përfundimit të sesionit tuaj 
(termi që përdoret "session cookies"). ‘Session cookies’ përdoren 
për shembull për të ruajtur disa informacione, si login tuaj të 
Porsche ose ‘shopping cart’ (karrocën e pazarit) gjatë sesionit tuaj. 
 
‘Cookies’ të përhershme: Vetëm në raste të veçanta ‘cookies’ ruhen 
për një periudhë të gjatë. Kjo bëhet, për shembull, për t'ju njohur 
juve kur hyni përsëri në site më vonë dhe për të aksesuar 
parametrat e ruajtura. Kjo ju lejon të bëni të tilla gjëra si aksesi në 
faqet tona më shpejt ose me lehtësi më të madhe, ose eliminon 
nevojën që ju të përcaktoni disa opsione përsëri, si për shembull 
gjuha e zgjedhur. ‘Cookies’ të përhershme fshihen automatikisht 
pas një periudhe të paracaktuar kur të vizitoni faqen ose domainin 
nga të cilat janë dërguar cookies në kompjuterin tuaj. 
 
‘Flow cocokies’ (‘cookies’ fluturake): Këto ‘cookies’ përdoren për 
komunikimin me serverët e ndryshëm të brendshëm të Porosche. 
Ato vendosen në kompjuterin tuaj në fillimin e ndërveprimit me 
përdoruesin dhe fshihen pas përfundimit të ndërveprimit. ‘Flow 
cookies’ u jepet një numër identifikimi i veçantë gjatë ndërveprimit, 
por ky numër nuk lejon të nxirren përfundime në lidhje me klientin 
apo përdoruesin real. 
 
Ofruesit e ‘cookies’ 
‘Cookies’ nga ofruesit: ‘Cookies’ zakonisht vendosen nga operatori 
i uebsitit tonë, i cili është miratuar nga ne, dhe vetiu kur një person 
viziton uebsitin tonë. 
‘Cookies’ nga palë e tretë: Nga ana tjetër, të ashtuquajtura "skedarë 
kuki të palës së tretë", vendosen dhe përdoren nga vende dhe faqe 
të tjera internetit, si për shembull nga ofrues të veglave për 
analizimin e uebit. Për informacion të mëtejshëm në lidhje me mjetet 
analitike të uebit dhe matjes së kufijve, ju lutemi shini pjesën tjetër 
të politikës së ‘cookie’. Ofruesit e jashtëm mund të përdorin 
‘cookies’ për të shfaqur një reklamë ose për të integruar 
përmbajtjen në rrjetet sociale, si ‘plugins’ sociale. 

 
Konkretisht, ‘cookies’ e mëposhtme mund të ruhen kur ju vizitoni uebsitin tonë: 
 

Emri i ‘cookie’ 

 
Teknikisht e 
domosdoshme
? 

Koha e ruajtjes Ofrues i ‘cookies’ Qëllimi 

CIAM.s Po ‘Flow cookie’ 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Kjo ‘cookie’ është e nevojshme me 
qëllim që të kontrollohet në se brauseri i 
përdoruesit mbështet ‘cookies’. 

CIAM.m Po ‘Session cookie’: Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Kjo ‘cookie’ është e nevojshme për 
verifikimin e përdoruesit. 



 
 

Faqe 2 nga 2 

Rifreskuar së fundi më 06/2018 – Politika e Porsche Connect për ‘Cookies’– Albania – SQ – Version 3.1 

CIAM.h Po ‘Session cookie’: 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Kjo ‘cookie’ është e nevojshme për të 
ruajtur sesionin e përdoruesit dhe login 
në My Porsche. 

CIAM.status Po ‘Session cookie’: Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Kjo ‘cookie’ është e nevojshme për të 
monitoruar statusin e sesionit të 
përdoruesit në My Porsche. 

pcc.cookieAccepta
nce Po 

‘Cookie’ e 
përhershme 
(kohëzgjatja e 
ruajtjes: një vit) 

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

Kjo ‘cookie’ ruan vendimin e përdoruesit 
në se cookies mund të ruhen në 
brauserin e tij ose në anën e brauserit. 

nonce.* Po ‘Flow cookie’ Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Kjo ‘cookie’ ruan vendimin e përdoruesit 
në se ‘cookies’ mund të ruhen në 
brauserin e tij përkohësisht nga ana e 
serverit. 

PF Po ‘Session cookie’: Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Kjo ‘cookies’ është e nevojshme për 
verifikimin e brendshëm të përdoruesit 
midis serverave të ndryshëm të Porsche. 

CIAM.pcc Po ‘Session cookie’: 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Kjo ‘cookie’ është e nevojshme për të 
ruajtur sesionin e përdoruesit dhe login 
në My Porsche. 

f5_cspm Po ‘Session cookie’: 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Kjo ‘cookie’ është e nevojshme për të 
ridrejtuar përdoruesin në një ‘server 
proxy’ nëpërmjet ‘load balancer’ 
(balancuesit të ngarkesës). 

_utma Jo 

‘Cookie’ e 
përhershme 
(kohëzgjatja e 
ruajtjes: dy vjet) 

Google 
Kjo ‘cookie’ ruan numrin e vizitave nga 
një përdorues për ‘Google Analytics’. 

_utmt Jo ‘Session cookie’: Google 

Kjo ‘cookie’ ruan llojin e kërkesës së 
aksesit të përdoruesit për ‘Google 
Analytics’. Bëhet një dallim midis 
ngjarjeve, transaksioneve dhe artikujve. 

_utmb Jo ‘Session cookie’: Google Kjo ‘cookie’ ruan kohëzgjatjen e sesionit 
të përdoruesit për ‘Google Analytics’. 

_utmz Jo ‘Session cookie’: Google 
Kjo ‘cookie’ ruan faqen referuese nga e 
cila përdoruesi hyn në My Porsche për 
‘Google Analytics’. 

_utmv Jo ‘Session cookie’: Google 

Kjo ‘cookie’ grumbullon të dhënat e 
ruajtura për ‘Google Analytics’ në mënyrë 
që ato të tregohen nga Porsche AG në 
raportet që nuk përmbajnë informacion 
të identifikueshëm personal.. 

NREUM Jo Skedar kuki i 
sesionit, i cili 
fshihet pas 
mbylljes së 
shfletuesit. 

New Relic Inc. Ky skedar kuki krijohet vetëm në 
shfletuesit që nuk mbështesin Navigation 
Timing API. Nëse shfletuesi mbështet 
Navigation Timing API, mund të përdoret 
një ndërfaqe lokale për të përcaktuar 
kohën e nisjes së navigimit. 

NRAGENT Jo Skedar kuki i 
sesionit, i cili 
fshihet pas 
mbylljes së 
shfletuesit. 

New Relic Inc. Ky skedar kuki përdoret për të realizuar 
komunikimin ndërmjet metrikave të 
përdoruesit fundot të New Relic 
Collector dhe agjentëve të ekzekutuar në 
aplikacionin e tij në ueb. Kodi identifikon 
dhe lidh gjurmët e transaksionit në 
nivelin e aplikimit me gjurmët përkatëse 
të shfletuesit. 

JSESSIONID Jo Skedar kuki i 
sesionit, i cili 
fshihet pas 
mbylljes së 
shfletuesit. 

New Relic Inc. Ky skedar kuki përdoret për të ruajtur 
një identifikues sesioni në mënyrë që 
New Relic të mund të monitorojë 
numërimin e sesionit për një aplikim. 
Vlera e skedarit kuki gjenerohet nga 
Jetty. 
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Përdorimi i ‘cookies’ për ‘Web analytics’ dhe matjen e 
kërkimit 
Ne përdorim ‘Google Analytics’, një shërbim i ‘Web analytics’ i 
Google Inc. (“Google”). ‘Google Analytics’ përdor cookies për të 
identifikuar frekuencën e përdorimit të disa fushave të uebsitit tonë 
dhe për të identifikuar preferencat. Informacioni në lidhje me 
përdorimin e ofertës sonë të internetit (duke përfshirë adresën tuaj 
IP të shkurtuar) i gjeneruar nga skedarët kuki, transferohet në një 
server të operuar nga Google në SHBA dhe ruhet po atje. Google 
do ta përdorë këtë informacion në emrin tonë në bazë të kontratës 
për përpunim për të vlerësuar përdorimin e faqes së uebit, për të 
hartuar raporte mbi veprimtaritë e faqes sonë të internetit, si dhe 
për të ofruar shërbime të tjera në lidhje me përdorimin e faqes së 
internetit dhe përdorimin e internetit. Baza ligjore për përdorimin e 
Google Analytics gjendet në nenin 6, nënparagrafi 1, germa f e 
GDPR; interesi ynë legjitim lind në këtë drejtim për qëllimet e 
përdorimit të përshkruar më lart, në veçanti për analizën, 
optimizimin dhe funksionimin ekonomik të faqes sonë të internetit. 
 
Fshirja dhe kundërshtimi i përdorimit të skedarëve kuki 
Pranimi i skedarëve kuki gjatë përdorimit të faqes sonë të internetit 
nuk është i detyrueshëm; nëse nuk dëshironi që skedarët kuki të 
ruhen në pajisjen tuaj, mund të çaktivizoni opsionin përkatës te 
cilësimet e sistemit të shfletuesit tuaj. Skedarët kuki mund të 
fshihen në çdo kohë te opsionet e internetit të shfletuesit tuaj. 
Megjithatë, nëse zgjidhni të mos pranoni asnjë skedar kuki, kjo gjë 
mund të sjellë kufizime të funksioneve të ofruara në faqen tonë të 
internetit.  
 

Nëse nuk dëshironi analizë të faqes së internetit, mund të 
çaktivizoni edhe përdorimin e skedarë kuki të Google Analytics 
përmes opsionit shtesë të shfletuesit Ju mund të shkarkoni ‘add-
on’ këtu: 
 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
 
Ky ‘add-on’ ruan informacionin “opt-out” në kompjuterin tuaj, që 
shërben për të përputhur çaktivizimin tuaj të ‘Google Analytics’. Ju 
lutemi vini re që ky lloj “opt out” çon vetëm në çaktivizimin e 
‘Google Analytics’ për kompjuterin dhe brauserin, ku ishte 
aktivizuar opt out. Përveç kësaj, ju duhet ta riaktivizoni në rast se 
fshini ‘cookies’ nga kompjuteri juaj.  Në vend të opsionit shtesë së 
shfletuesit, siç është ai në pajisjet e lëvizshme, mund të 
parandaloni grumbullimin nga Google Analytics edhe duke klikuar 
lidhjen e mëposhtme 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/. Për të parandaluar 
grumbullimin e ardhshëm të të dhënave tuaja, do të caktohet një 
"skedar kuki për refuzim". Skedarët kuki për refuzim vlejnë vetëm 
për shfletuesin e përdoruesit dhe për ofertën e faqes sonë të 
internetit, si dhe ruhet në pajisjen tuaj fundore. Nëse fshini 
skedarët kuki nga shfletuesi, duhet të caktoni sërish skedarët kuki 
të refuzimit. 
Mund të aktivizoni edhe "Funksionin e mosgjurmimit" në pajisjen tuaj 
fundore. Nëse funksioni aktivizohet, pajisja fundore informon 
shërbimin përkatës se nuk dëshiron të gjurmohet.

 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
 
Rifreskuar së fundi: 20.06.2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
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General Data Protection and Privacy Statement 
My Porsche and Porsche Connect Store 

 

 
We, Porsche Smart Mobility GmbH (hereinafter “we” or “PSM 
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 Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Germany. 

 
If you have any questions or suggestions about data protection, you 
can e-mail us at smartmobility@al.porsche.com, or the data 
protection officers directly at 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com, or write to the 
postal address below. 
 

Porsche Smart Mobility 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 
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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 
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. 
 
(c) 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. 
 
(d) 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 Smart Mobility GmbH, only those 
persons who need this for the purposes mentioned in paragraph 3 
above have access. 

 
External recipients:  
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We only pass on your personal data to external recipients outside 
of Porsche Smart Mobility GmbH if this is necessary for the 
provision of 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 Smart Mobility 
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 
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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.  
 
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 
smartmobility@al.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: 20.06.2018 
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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. 
 
j) 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. 

k) 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. 

l) 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. 

m) 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. 

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

o) 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. 

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

q) 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. 

r) 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 
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online service descriptions at https://connect-
store.porsche.com/al/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 

e) 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. 

f) 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/al/en. 

g) 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. 

h) 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 Smart Mobility 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. 
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 
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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 
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. 

https://go.idnow.de/privacy/en
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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 

c) 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 

d) 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/al/en /t/privacy. 
 
Last updated: 20.06.2018 

  

http://www.porsche.com/connect
https://connect-store.porsche.com/gb/en/t/privacy
https://connect-store.porsche.com/gb/en/t/privacy
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Porsche Smart Mobility 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 analysis and range measurement 
We use Google Analytics, a web analytics service provided by 
Google Inc. (“Google”). Google Analytics uses third-party cookies to 
identify the frequency of use of certain areas of our website and 
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 this here: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 
Here, a so-called “opt-out” information is stored on your device, 
which serves to assign your deactivation of Google Analytics. 
Please note that such opt-out information will only disable Google 
Analytics for the device and the browser from which it was placed. 
You may also need to reset 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. 

 

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
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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. 

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. 
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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 Smart Mobility GmbH  
Porscheplatz 1 
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