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Algemene verklaring inzake gegevensbescherming en privacy 
My Porsche en Porsche Connect Store 

 
 
Wij, Porsche Smart Mobility GmbH (hierna "wij" of "PSM GmbH"), zijn 
blij met uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf 
en onze producten. De bescherming van uw privacy tijdens de 
verwerking van gegevens is belangrijk voor ons. Wij beschouwen 
de bescherming van uw persoonsgegevens en de vertrouwelijke 
behandeling ervan als een zeer ernstige zaak. De verwerking van 
uw persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in het kader van de 
wettelijke bepalingen van de Wet inzake Gegevensbescherming van 
de Europese Unie, in het bijzonder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming - GDPR (hierna "AVG" genoemd). Met deze 
gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over de 
verwerking van uw persoonsgegevens en over uw privacyrechten 
in verband met het gebruik van My Porsche, onze Porsche Connect 
Store en de Porsche Connect-diensten (hierna "Porsche Digitale 
Service-infrastructuur"). Voor informatie over andere diensten en 
aanbiedingen van andere bedrijven van het Porsche-concern 
verwijzen wij u naar de respectievelijke Privacyverklaring van deze 
diensten of bedrijven 
 
1. Beheerder en toezichthouder gegevensbescherming; 

contactgegevens 
 
De beheersinstantie als bedoeld in de wetgeving inzake 
gegevensbescherming en privacy is: 
 

Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Duitsland. 

 
Met vragen of suggesties over gegevensbescherming kunt u ons 
een e-mail sturen op het adres smartmobility@be.porsche.com of 
rechtstreeks aan de Data Protection Officers op het adres 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com. U kunt ons ook 
per post bereiken op onderstaande adres. 
 

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

 
2. Onderwerp van gegevensbescherming 
 
Het onderwerp van gegevensbescherming is persoonsgegevens. 
Dit betekent alle informatie betreffende een geïdentificeerde of 
identificeerbare persoon (de betrokkene). Hieronder valt 
bijvoorbeeld informatie zoals naam, postadres, e-mailadres of 
telefoonnummer, maar ook informatie die noodzakelijkerwijs tijdens 
en door het gebruik van My Porsche, onze Porsche Connect Store 
en de Porsche Digitale Service-infrastructuur ontstaat, zoals 
informatie over het begin, het einde en de omvang van het gebruik 
van onze website en uw IP-adres. 
 

3. Type, reikwijdte, doeleinden en wettelijke basis van 
gegevensverwerking bij het gebruik van onze 
websites 

 
Gegevens worden of kunnen worden verzameld zelfs indien u onze 
website gebruikt zonder in te loggen. Het volgende is een overzicht 
van de verschillende manieren waarop gegevens worden verzameld 
en verwerkt, evenals de respectieve doeleinden van de verwerking 
en de rechtsgrondslagen. 
 
3.1 Automatische gegevensverzameling 
Wanneer u op onze website komt, verzendt uw browser 
automatisch gegevens om technische redenen. De volgende 
gegevens worden afzonderlijk opgeslagen van andere gegevens die 
u eventueel naar ons verzendt: 
  
• datum en tijdstip van toegang; 
• duur van het bezoek aan onze website; 
• type/versie webbrowser; 
• gebruikte besturingssysteem; 
• de pagina’s die u bezoekt op onze website; 
• hoeveelheid verstuurde gegevens; 
• type handeling. 
• Systeemcrashes en soortgelijke gebeurtenissen, 
• IP-adres 
• Domeinnaam, 

 
Deze gegevens verwerken wij op basis van artikel 6, lid 1, onder f) 
AVG voor de dienstverlening, de technische werking en het 
opsporen en verhelpen van storingen. Wij zijn geïnteresseerd in het 
mogelijk maken van het gebruik van onze website en de technische 
functionaliteit. Wanneer u onze website bezoekt, worden deze 
gegevens automatisch verwerkt. Zonder deze bepaling kunt u geen 
gebruik maken van onze diensten. Wij gebruiken deze gegevens 
niet om conclusies te trekken over uw persoon. 
 
Deze gegevens wissen wij doorgaans na 13 maanden, tenzij wij 
deze bij uitzondering langer nodig hebben voor bovengenoemde 
doeleinden. In een dergelijk geval verwijderen wij de gegevens 
onmiddellijk nadat deze zijn gebruikt. 
 
Deze gegevens worden ook verwerkt - zonder dat ze aan een 
specifieke persoon worden toegewezen - voor analysedoeleinden 
en prestatieverbeteringen. Zie paragraaf 3.2 en 3.3 voor meer 
informatie. 
 
3.2 Gegevensverwerking om ons onlineaanbod te verbeteren 
 
De in paragraaf 3. 1 genoemde automatisch verzamelde gegevens 
gebruiken wij om de prestaties van de Porsche Digitale Service-
infrastructuur te verbeteren, de beschikbaarheid van onze 
platforms te waarborgen en de gebruikerservaring te optimaliseren, 
uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over 
websiteactiviteiten voor ons samen te stellen en andere diensten 
aan te bieden die te maken hebben met website- en internetgebruik.  
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Wij verwerken uw gegevens op basis van onze legitieme interesse 
in de prestaties en beschikbaarheid van onze producten en in de 
analyse van het gebruiksgedrag van de bezoekers van onze 
website. De gegevens worden 13 maanden bewaard en niet aan 
een specifieke persoon gekoppeld.  
In het kader van de hier beschreven verwerking slaan wij ook 
cookies op. Zie paragraaf 3.3 voor meer informatie. 
 
3.3 Cookies 
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen op uw eindapparaat 
zogenaamde "cookies", d.w.z. kleine bestanden, worden 
opgeslagen om u een uitgebreide reeks functies aan te bieden, het 
gebruik te vergemakkelijken en onze aanbiedingen te optimaliseren. 
Als u geen "cookies" wilt gebruiken, kunt u het opslaan van "cookies" 
op uw apparaat voorkomen door in uw internetbrowser de daarvoor 
overeenkomstige instellingen in te voeren of door afzonderlijke 
opties te gebruiken om bezwaar te maken.Houd er rekening mee 
dat dit de functionaliteit en de beschikbaarheid van functies via onze 
website kan beperken. Voor meer gedetailleerde informatie omtrent 
cookies, zie ons Porsche Connect cookiebeleid. 
 
Wij gebruiken cookies om informatie betreffende onze gebruikers 
te verwerken teneinde het contract met onze gebruikers na te 
komen en in overeenstemming met ons legitiem belang in de 
gebruiksvriendelijke en veilige terbeschikkingstelling van onze 
webpagina’s. 
 
 
4. Registratie van uw Porsche ID gebruikersaccount 
 
Wanneer u zich registreert voor en gebruik maakt van My Porsche, 
de Porsche Connect Store en de Porsche infrastructuur voor 
digitale diensten, zullen persoonsgegevens als volgt worden 
verzameld, verwerkt en gebruikt en, indien nodig, verstrekt aan 
derden, teneinde u alle diensten te kunnen aanbieden betreffende 
My Porsche, de Porsche Connect Store en de Porsche 
infrastructuur voor digitale diensten en om onze contractuele 
verplichtingen in deze context na te komen. Wij verrichten alle in 
deze paragraaf beschreven gegevensverwerking hetzij – voorzover 
aangegeven – op basis van uw toestemming, of om ons contract 
met u na te komen. 
 
4.1 Registratieproces 
Om gebruik te maken van My Porsche, moet u zich registreren op 
de Porsche infrastructuur. U heeft de keuze tussen twee manieren 
van registreren: 
 
1. Uitnodiging tot registratie via erkende dealer 
Indien u deze optie kiest, zal uw erkende dealer gebruik maken van 
zijn toegang tot onze systemen om de gegevens die u heeft 
verstrekt in te voeren. U zult dan, bijvoorbeeld,  via e-mail een link 
ontvangen waarin u zult worden gevraagd uw registratie te 
bevestigen. Houd er rekening mee dat erkende dealers 
onafhankelijke entiteiten zijn en dat wij geen controle hebben over 
hen. U dient uw registratie ook te verifiëren via een tweede functie, 
bijvoorbeeld via een code verstuurd per sms die u vervolgens in My 
Porsche invoert. 
 
2. Zelf-registratie: 
Indien u zich niet heeft geregistreerd via een erkende dealer, kunt 
u zichzelf registreren en uw gegevens zelf invoeren. In bepaalde 
landen kunt u ook een voertuig toevoegen en gebruik maken van 
bijkomende digitale diensten die eigendom van het voertuig 
vereisen. Hiervoor dient u, na het invoeren van het 
identificatienummer van uw voertuig, ook een kopie van een 
identificatiedocument en bewijs van eigendom te uploaden, evenals 
– indien u niet de eigenaar van het voertuig bent – een volmacht 
van de eigenaar van het voertuig. Deze documenten worden 
gecontroleerd in overeenstemming met onze verificatiecriteria. Als 
bewijs van succesvolle verificatie zullen wij ook de namen, 
geboortedata, geboorteplaatsen, adressen en 
geldigheidsgegevens van de documenten zoals vermeld in de 

respectieve identificatiedocumenten bewaren, evenals de 
identificatienummers van het voertuig, namen van de eigenaars en 
adressen zoals vermeld in de eigendomsdocumentatie. Na een 
succesvolle verificatie zult u bijvoorbeeld een link ontvangen via e-
mail waarmee u uw registratie dient te bevestigen. U dient uw 
registratie ook te verifiëren via een tweede functie.  Eén optie is 
een code die per sms verstuurd wordt en die u vervolgens in My 
Porsche invoert. 
 
(a) Gegevens vereist voor registratie 
Wanneer u zich registreert op My Porsche, dient u  - in geval van 
zelf-registratie - uw e-mailadres (Porsche ID), wachtwoord, naam 
inclusief eventuele titels/achtervoegsels, contact- en 
adresgegevens, mobiele telefoonnummer en – indien van 
toepassing - de taal waarin u met ons wenst te communiceren, in 
te voeren, of - in het geval van registratie via een erkende dealer - 
deze informatie te verifiëren in My Porsche. Deze gegevens zijn 
nodig om een Porsche ID gebruikersaccount voor u aan te maken 
en te beheren zodat u gebruik kunt maken van het volledige gamma 
van diensten en functies die My Porsche en de Porsche Connect 
Store aanbieden. In bepaalde landen kunt u ook als potentiële klant 
gebruik maken van ons aanbod. In dit geval dient u enkel uw naam, 
e-mailadres en een wachtwoord op te geven.  Wij hebben deze 
gegevens, en mogelijk ook andere gegevens, nodig om te reageren 
op verzoeken, vragen en kritiek. 
Wij slaan ook het tijdstip van uw meest recente login op.  
Gedurende de registratie zullen we uw naam en adresgegevens 
beoordelen door middel van een plausibiliteitscontrole. 
 
(b) Optionele gegevens bij registratie 
Tijdens de registratie hebt u ook de mogelijkheid bijkomende 
optionele informatie te verstrekken, zoals aanvullende 
naamsgegevens (academische titels bijvoorbeeld), zakelijke 
contactgegevens, geboortedatum, andere telefoonnummers, 
creditcardinformatie (die uitsluitend door de leverancier van de 
betalingsdienst wordt opgeslagen), en het kentekennummer en een 
persoonlijke naam van uw voertuig. U kunt eveneens informatie 
betreffende uw interesses en voorkeuren en uw gewenste manier 
van contacteren verstrekken.  Wij wijzen er wel op dat deze 
informatie niet vereist is voor registratie en dat u geheel zelf bepaalt 
of u deze gegevens met ons wil delen. 
 
4.2 Porsche infrastructuur voor digitale diensten: 

gegevensverwerking na registratie 
Indien u zich hebt aangemeld voor een Porsche ID-
gebruikersaccount, wisselen wij basisinformatie over uw 
gebruikersaccount en uw voertuigen uit met de verantwoordelijke 
Porsche-dealers om u desgewenst via onze dealerorganisatie te 
kunnen ondersteunen. Naast het voertuigidentificatienummer 
dragen wij uw gebruikersnaam (Porsche ID), de technische of 
commerciële beschikbaarheid van diensten en 
productaanbiedingen voor uw gebruikersaccount of voertuig over, 
evenals relevante gebeurtenissen in verband met het aanmaken, 
wijzigen of verwijderen van uw gebruikersaccount, het koppelen van 
voertuigen, het selecteren van dealers of het activeren of 
deactiveren van diensten.  
 
Indien u een geautoriseerde dealer hebt geselecteerd en daarvoor 
uw toestemming heeft gegeven, worden uw gegevens die bij My 
Porsche zijn opgeslagen, in het bijzonder de contactgegevens, 
ondersteunings-, contract- en servicegegevens evenals gegevens 
over uw interesses, voertuigen en gebruikte diensten ook met de 
geautoriseerde dealer uitgewisseld en met de met hem opgeslagen 
persoonsgegevens gesynchroniseerd. Als u in de toekomst geen 
gegevens meer wilt uitwisselen, kunt u dit in uw 
gebruikersinstellingen wijzigen. Bovengenoemde gegevens worden 
vanaf deze datum niet meer met de geautoriseerde dealer 
uitgewisseld. Om technische redenen kan zowel uw toestemming 
als de beëindiging van de gegevensuitwisseling tot 24 uur in beslag 
nemen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens 
in deze context is uw toestemming. 
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4.3 Verwijderen van uw Porsche ID-gebruikersaccount 
Als u uw Porsche ID-gebruikersaccount verwijdert, wordt ook uw My 
Porsche-profiel verwijderd. Als gegevens om wettelijke redenen 
moeten worden opgeslagen, worden ze geblokkeerd (zgn. 
beperking van de verwerking). De gegevens zijn dan niet langer 
beschikbaar voor verder gebruik, met name voor het gebruik van 
diensten. De functionaliteit van de diensten kan daardoor beperkt 
of vervallen. My Porsche is dan ook niet meer voor u beschikbaar. 
Indien andere verantwoordelijken binnen het Porsche-concern en 
zijn verkooporganisatie op eigen verantwoordelijkheid 
persoonsgegevens verwerken, blijft de verwerking van deze 
gegevens onaangetast. Als er op basis van uw toestemming 
gegevens zijn uitgewisseld met een dealer van uw keuze, zullen wij 
de dealer op de hoogte stellen van het verwijderen van uw Porsche 
ID-gebruikersaccount 
 
5. Ontvangers van persoonsgegevens 
Interne ontvangers: Binnen Porsche Smart Mobility GmbH hebben 
alleen personen toegang die toegang nodig hebben voor de onder 
3 genoemde doeleinden. 
 
Externe ontvangers:  
Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan externe 
ontvangers buiten Porsche Smart Mobility GmbH als dit 
noodzakelijk is voor het aanbieden van het betreffende Porsche 
Digitale Service-aanbod, als er een andere wettelijke toestemming 
bestaat of als wij uw toestemming hiervoor hebben. 
Mogelijke externe ontvangers zijn:  
 
a) opdrachtnemers:  
Concernbedrijven van Porsche AG of externe dienstverleners 
waarop we beroep doen om diensten te verlenen,  Bijvoorbeeld op 
het gebied van technische infrastructuur en onderhoud voor het 
Porsche Smart Mobility GmbH-aanbod, deze aannemers worden 
zorgvuldig geselecteerd en regelmatig gecontroleerd door ons om 
ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. De 
dienstverleners mogen de gegevens uitsluitend gebruiken voor de 
door ons aangegeven doeleinden.  
 
b) openbare instellingen 
Autoriteiten en overheidsinstellingen, zoals parketten, rechtbanken 
of belastingautoriteiten, waaraan we om juridisch dwingende 
redenen persoonsgegevens moeten doorgeven. Vervolgens wordt 
de toezending gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG. 
 
c) private instellingen 
Handelaren, samenwerkingspartners of hulppersonen aan wie op 
basis van toestemming gegevens worden doorgegeven, voor de 
uitvoering van een overeenkomst met u of ter vrijwaring van 
gerechtvaardigde belangen, bijvoorbeeld Porsche-centra, 
financieringsbanken, andere dienstverleners of 
transportdienstverleners. De overdracht zal dan gebaseerd zijn op 
artikel 6, lid 1, onder a), b) en/of f), van de AVG. 
 
6.  Verwerking van gegevens in derde landen 
 
Als een gegevenstransmissie op plaatsen plaatsvindt, van wie de 
hoofdzetel of gegevensverwerkingslocatie zich niet in een lidstaat 
van de Europese Unie of in een ander land dat partij is bij de 
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte 
bevindt, zullen we er vóór verstrekking van enige gegevens voor 
zorgen dat de wettelijke vereisten inzake gegevensverwerking in 
derde landen worden nageleefd (bijvoorbeeld via zelf-registratie 
namens de ontvanger voor het EU-US Privacy Shield of het 
instemmen met “EU-standaardcontractbepalingen” door de 
ontvanger) en/of dat uw toestemming in gepaste vorm is 
ontvangen.  
 
U kunt contact met ons opnemen om een lijst te ontvangen van de 
ontvangers in derde landen en een kopie van de specifieke 
contractuele bepalingen waarmee is ingestemd teneinde een 
adequaat niveau aan gegevensbescherming en privacy te 

verzekeren. De relevante contactgegevens kunt u terugvinden in 
para. 1. 
 
7.  Porsche Financial Services 
 
7.1 Behandeling van betalingsinformatie 
Voor het verwerken van betalingen voor in rekening te brengen 
aanbiedingen in het kader van My Porsche en Porsche Connect 
maken wij gebruik van de betalingsdienstaanbieder Arvato 
Distribution GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 1, D-33428 Harsewinkel 
("Arvato"). Het beheer van uw creditcardgegevens en de verwerking 
van betalingen gebeurt uitsluitend via systemen van de 
betalingsdienstaanbieder. Als u uw creditcardgegevens invult, 
gebeurt dit direct via een invoerveld van de betaaldienstverlener, 
die deze gegevens zelfstandig opslaat en gebruikt voor uw 
betalingen. Wij verzamelen of bewaren geen creditcardgegevens 
van u. Vraag daarom bij uw betaaldienstverlener naar het type, de 
omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van uw 
creditcardgegevens. 
 
De Payment Service Provider verwerkt namens ons uw klant- en 
contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, klantnummer Porsche 
Connect, indien van toepassing bedrijf en gelieerde bedrijven) en 
uw voertuigidentificatienummer uitsluitend ten behoeve van 
debiteurenbeheer (inclusief nalevingscontroles, indien wettelijk 
vereist) en voor het uitvoeren van kredietcontroles.  De Payment 
Service Provider verwerkt namens ons uw klant- en 
contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, klantnummer Porsche 
Connect, indien van toepassing bedrijf en gelieerde bedrijven) en 
uw voertuigidentificatienummer uitsluitend ten behoeve van 
debiteurenbeheer (inclusief nalevingscontroles, indien wettelijk 
vereist) en voor het uitvoeren van kredietcontroles. 
 
 
7.2 Ondersteuning door het Contact Center 
U hebt de mogelijkheid om ons Contact Center u te laten 
ondersteunen bij het gebruik van de Porsche Digital Service 
Infrastructure. Zo kunt u bijvoorbeeld wijzigingen in uw persoonlijke 
klantgegevens en boekingen van onlinediensten en, indien nodig, 
andere diensten door ons telefonisch contact center laten 
uitvoeren. Hiervoor moet u uw Porsche-ID aan het Contact Center 
overleggen. Het contact center zal toegang krijgen tot uw Porsche 
ID-gebruikersaccount of My Porsche direct nadat u zich hebt 
geïdentificeerd door het invoeren van uw Porsche ID of andere 
beveiligingsfuncties en zal de gewenste wijzigingen / activiteiten 
voor uw rekening. Het personeel van het contact center voert alleen 
de taken uit die u uitdrukkelijk vraagt. Als u er bovendien mee 
akkoord bent gegaan contact met u op te nemen via de juiste 
kanalen, kan het contactcenter actief contact met u opnemen via 
telefoon/sms/e-mail/IM indien nodig om u te helpen bij registratie, 
serviceactivering en gebruik. 
 
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens door het 
contactcenter is de uitvoering van het contract. 
 
7.3 Beschikbaar stellen van informatie over service en 
garantie 
Om u in My Porsche te voorzien van informatie over uw voertuig, 
actuele garanties, terugroepacties, verwerken wij apparatuur en 
voertuigmastergegevens zoals het voertuigidentificatienummer, 
actuele garanties, het modeljaar en een modelafbeelding. Uw 
persoonsgegevens worden verwerkt om onze overeenkomst met u 
na te komen. Voornoemde gegevens worden daartoe door ons 
verstrekt voor de duur van het bestaan van uw voertuigrelatie.  
 
7.4 Aanvraag van servicebeurten 
Indien u dat wenst, kunnen wij klant- en voertuiggegevens 
verstrekken aan de relevante bedrijven die u heeft hebt om via My 
Porsche serviceafspraken aan te vragen bij Porsche-dealers en 
servicebedrijven. Indien u ons in het kader van een serviceaanvraag 
via My Porsche uw toestemming geeft, zullen wij uw naam, adres, 
telefoonnummer, e-mailadres, Porsche-ID, 
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voertuigidentificatienummer, voertuigmodel, de door u gekozen 
servicegegevens, de door u gevraagde omvang van de service en 
uw aanvullend bericht met betrekking tot uw aanvraag, evenals de 
contactkanalen die u voor de betreffende aanvraag hebt 
geselecteerd, aan de dealer of het servicebedrijf doorgeven. De 
overdracht van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van uw 
toestemming en eenmaal in het kader van de betreffende 
serviceaanvraag.  
 
Wij slaan uw respectieve serviceaanvraag op om onze 
overeenkomst met u voor de duur van het bestaan van uw 
gebruikersaccount te vervullen.  
 
 
8. Rechten van betrokkenen 
 
Als onderwerp van gegevensverwerking heeft u tal van rechten. 
Meerbepaald: 
 
Recht op informatie: U heeft het recht informatie te ontvangen 
betreffende de gegevens die we over uw persoon opslaan.  
 
Recht op verbetering en verwijdering van gegevens: U kunt 
ons verzoeken onjuiste gegevens te corrigeren en - indien aan de 
wettelijke eisen is voldaan - uw gegevens te wissen.  
 
Beperking van verwerking: Zolang aan de wettelijke 
voorwaarden hiervoor is voldaan, kunt u eisen dat we het 
verwerking van uw gegevens beperken.   
 
Overdraagbaarheid van gegevens: Als u ons gegevens hebt 
verstrekt op basis van een contract of toestemming, kunt u, als aan 
de wettelijke vereisten is voldaan, verzoeken dat u de door u 
verstrekte gegevens ontvangt in een gestructureerd, actueel en 
machinaal leesbaar formaat of dat wij deze aan een andere 
verantwoordelijke persoon doorgeven. 
 
Bezwaar tegen gegevensverwerking in geval van een 
rechtsgrondslag van "gerechtvaardigd belang": U hebt te 
allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
gegevens door ons om redenen die voortvloeien uit uw specifieke 
situatie, voor zover deze is gebaseerd op de rechtsgrondslag van 
"rechtmatig belang". Indien u gebruik maakt van uw recht van 
bezwaar, zullen wij de verwerking van uw gegevens staken, tenzij 
wij - conform de wettelijke bepalingen - dwingende redenen kunnen 
aantonen die voor verdere verwerking bescherming verdienen en 
die zwaarder wegen dan uw rechten.  
 
Bezwaar tegen cookies: U kunt ook te allen tijde bezwaar maken 
tegen het gebruik van cookies. Details daarover vindt u in ons 
cookiebeleid. 

 
Intrekking van uw toestemming: U kunt uw toestemming voor 
de verwerking van uw gegevens te allen tijde met toekomstige 
werking intrekken.  De wettelijkheid van de verwerking van uw 
gegevens tot op het moment van intrekking zal hierdoor niet 
beïnvloed worden.  
 
Recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende 
autoriteit: U kunt ook een klacht indienen bij de relevante 
toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de 
verwerking van uw gegevens in strijd is met de toepasselijke 
wetgeving. U kunt hiervoor contact opnemen met de 
gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor uw 
woonplaats of land of de gegevensbeschermingsautoriteit die 
bevoegdheid heeft over ons.   
 
Uw contact met ons bovendien kunt u gratis met ons contact 
opnemen indien u vragen heeft betreffende het verzamelen en/of 
verwerken van uw persoonsgegevens, uw rechten als betrokkene 
en/of eventuele toestemmingen die u heeft verleend. Om één van 
de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, gelieve contact op 
te nemen met smartmobility@be.porsche.com of gebruik te maken 
van het postadres vermeld in para. 1 hierboven. Zorg ervoor dat wij 
u duidelijk persoonlijk kunnen identificeren wanneer u contact met 
ons opneemt. 
 
9. Beveiliging van gegevens 
 
Wij nemen alle nodige technische en organisatorische maatregelen 
volgens de huidige stand van de techniek om een 
beschermingsniveau evenredig aan het risico te verzekeren, in 
overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. 
 
10. Links naar aangeboden derden 
 
Websites van andere providers waarnaar wordt gelinkt via deze 
website werden en worden ontworpen en aangeboden door derden. 
Wij hebben geen controle over het ontwerp, de inhoud en de 
werking van deze gelinkte websites. Wij nemen uitdrukkelijk afstand 
van alle content op gelinkte websites. Houd er rekening mee dat de 
websites van derden waarnaar wordt gelinkt via deze website hun 
eigen cookies kunnen installeren op uw apparaat en/of 
persoonsgegevens kunnen verzamelen. Wij hebben hier geen 
controle over. Gelieve daarom voor meer informatie hieromtrent 
rechtstreeks contact op te nemen met de providers van deze 
gelinkte websites. 
 
Versie: 23.08.2018

mailto:connect@be.porsche.com
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Bijzondere verklaring inzake gegevensbescherming en privacy 
My Porsche diensten en Porsche Connect diensten 

 
 
In My Porsche of de Porsche Connect Store kunt u My Porsche 
diensten of Porsche Connect diensten aanvragen en 
dienstenlicenties activeren. Hiervoor dient u geregistreerd te zijn bij 
My Porsche en een Porsche ID gebruikersaccount hebben. U kunt 
Mijn Porsche Services en Porsche Connect Services gebruiken en 
beheren via diverse Porsche Apps, Mijn Porsche en, indien 
beschikbaar voor uw voertuig, in uw voertuig via 
radionetwerkverbinding. 
 
1. Aanvragen en activeren van diensten 
 
U kunt individuele of meerdere My Porsche diensten of Porsche 
Connect diensten aanvragen en dienstenlicenties activeren. 
Wanneer u een dienst of dienstenpakket selecteert, kunt u onder 
de productbeschrijvingen van de individuele diensten eveneens de 
specifieke informatie betreffende de verzameling, verwerking en 
het gebruik binnen het kader van de betreffende dienst. Om een 
verzoek en de daaraan verbonden contractuele relatie met u te 
vervullen, verwerken en gebruiken wij niet enkel de relevante 
gegevens van het verzoek, maar ook de persoonlijke gegevens die 
werden verzameld op het moment van registratie. U kunt uw 
facturatieadres veranderen voor het verzoeksproces is voltooid. In 
dit geval zullen we de door u verstrekte adresgegevens gebruiken 
voor facturatie en factuurverwerking. 
 
Wij doen beroep op de externe leverancier van betalingsdiensten 
Arvato (zie para. 5 van de Algemene verklaring inzake 
gegevensbescherming en privacy voor My Porsche en de Porsche 
Connect Store) om betalingen te verwerken voor betaalde diensten 
in het kader van My Porsche en Porsche Connect. Het beheer van 
uw creditcardinformatie en de verwerking van betalingen gebeuren 
uitsluitend via de systemen van de leverancier van 
betalingsdiensten. Wanneer betaalde diensten worden verzocht, 
sturen we de leverancier van betalingsdiensten het aangerekende 
bedrag en een éénmalige transactiecode die kan worden gebruikt 
voor de correcte verdeling van uw betaling voor doeleinden van de 
verwerking van de betaling. Het invoeren van uw 
creditcardgegevens bij het aanvragen van een dienst gebeurt 
rechtstreeks via een invoerveld van de leverancier van 
betalingsdiensten, die deze informatie onafhankelijk opslaat en 
gebruikt voor uw betalingen. Wij verzamelen of bewaren uw 
creditcardgegevens op geen enkele wijze. Neem daarom contact 
op met de leverancier van betalingsdiensten voor de aard, omvang 
en het doel van het verzamelen en gebruiken van uw 
creditcardinformatie. Meer informatie over het behandelen van 
creditcardgegevens en het verwerken van betalingen vindt u in de 
Algemene verklaring inzake gegevensbescherming en privacy voor 
My Porsche en de Porsche Connect Store. 
 
Nadat het aanvraagproces is voltooid, kunt u de diensten activeren. 
Wanneer u dit doet, zal de autorisatie voor het gebruik worden 
opgeslagen door het systeem en de lijst van beschikbare diensten 
dienovereenkomstig worden bijgewerkt. 
 
Om gebruik te kunnen maken van bepaalde Smart Mobility Services 
(bijvoorbeeld het aanbod van laadstations), wordt een 
gepersonaliseerde kaart met RFID-chips per post (Porsche ID Card) 
verzonden in veel landen wanneer een product wordt aangeschaft. 
Op de kaart is een identificatienummer opgeslagen waarmee u de 
kaart aan uw gebruikersaccount kunt toewijzen. Behalve het 
identificatienummer worden er geen persoonsgegevens, in het 
bijzonder uw naam of adres niet, digitaal op de kaart zelf 
opgeslagen.  
In geval van verlies kan de kaart geblokkeerd worden door de 
gebruiker in de My Porsche Portal. 

Tenzij anders vermeld, voeren wij de in dit hoofdstuk beschreven 
verwerking uit om onze overeenkomst met u na te komen op basis 
van artikel 6, lid 1, onder b), van de "AVG".  
 
2. Gebruik van de My Porsche diensten en Porsche 

Connect diensten 
 
Afhankelijk van de dienst, kunt u de aangevraagde My Porsche 
diensten en Porsche Connect diensten gebruiken via de draadloze 
netwerkverbinding in uw voertuig of via verdere eindapparaten in 
My Porsche, uw Porsche Connect app en de Porsche Car Connect 
app en, indien van toepassing, via meerdere of alle 
toegangspunten. Hiervoor zal uw voertuig of het desbetreffende 
eindtoestel verbinding maken met de Porsche infrastructuur voor 
digitale diensten.  
Indien u de online diensten, waarvoor u zich heeft ingeschreven via 
My Porsche of de Porsche Connect Store, in uw voertuig of op 
andere toestellen gebruikt, zullen we persoonsgegevens verwerken 
teneinde het gebruik van de online diensten mogelijk te maken en 
ondersteuning te kunnen bieden, evenals voor specifiek 
omschreven doeleinden. Tenzij anders bepaald zullen we uw 
persoonsgegevens enkel verzamelen, verwerken en gebruiken 
voorzover nodig om het gebruik van de respectieve My Porsche 
dienst of Porsche Connect dienst mogelijk te maken. 
 
Wanneer u gebruik maakt van de individuele My Porsche diensten 
of Porsche Connect diensten, zullen de volgende categorieën 
persoonsgegevens worden verwerkt, afhankelijk van hoe de 
betreffende dienst werkt, teneinde u in de diensten in deze context 
te leveren en om de bijbehorende contractuele relatie met u uit te 
voeren en na te komen. De wettelijke basis is in elk geval de 
uitvoering van het contract. 
 
a) Identificatiegegevens, zoals het kentekennummer van het 

voertuig, uw Porsche ID en de toestel- en systeem-ID’s van 
uw eindtoestellen en mobiele radiomodules, die vereist zijn 
om u persoonlijk te kunnen identificeren of om uw eindtoestel 
of voertuig te kunnen identificeren om verbindingen tot stand 
te brengen, diensten te gebruiken of toegang te krijgen tot 
content. 

b) Autorisatiegegevens, die aantonen dat het voertuig of toestel 
geactiveerd is voor de betreffende Porsche Connect dienst 
en die kunnen worden gelinkt aan uw registratiegegevens uit 
de Porsche infrastructuur voor digitale diensten. 

c) Inloggegevens, die nodig zijn indien u gebruik wilt maken van 
diensten van andere providers in uw voertuig waarvoor een 
login is vereist of op andere toestellen.   

d) Communicatiegegevens, dewelke nodig zijn om een 
verbinding tot stand te brengen tussen uw voertuig en/of 
andere toestellen en onze servers of de servers van externe 
leveranciers van content voor Porsche Connect diensten. 

e) Locatie- en bewegingsinformatie, hetgeen nodig is om 
locatiegerelateerde content te tonen in het voertuig. 

f) Stemgegevens, die spraakopdrachten en stem-input in 
bepaalde Porsche Connect diensten mogelijk maken. 
Stemgegevens worden vanuit het voertuig of toestel als een 
opname naar ons verzonden, zodat ze kunnen worden 
omgezet in tekst. De tekst, die dan wordt gegenereerd door 
een dienstverlener, wordt teruggezonden naar het voertuig, 
waarna we de opname verwijderen.  

g) Contactgegevens, die worden gebruikt in 
communicatiediensten zoals het verzenden van e-mail of 
sms. 

h) Betalingsgegevens zoals gespecificeerde facturen via 
laadprocessen. We kunnen deze informatie combineren met 
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uw adres en betaalgegevens voor individuele 
factureringsdoeleinden. 

i) Andere content die dient te worden uitgewisseld met ons of 
met dienstverleners zodat bepaalde diensten aan u kunnen 
worden geleverd.  

 
Gedetailleerde informatie over welke gegevens worden verzameld 
en verwerkt in verband met een specifieke online dienst is 
beschikbaar in de respectieve beschrijvingen van online diensten 
op https://connect-store.porsche.com/be/nl/. 
 
Als gegevensbasis voor het maken van anonieme 
gebruiksstatistieken slaan wij het serviceverzoek op aan de hand 
van uw voertuigidentificatienummer en een tijdstempel voor een 
periode van 12 maanden.  
 
3. Gebruik van diensten van een externe provider 
 
Indien u gebruik maakt van diensten van externe providers die u niet 
kunt aanvragen via My Porsche of de Porsche Connect Store, kan 
de content van zulke diensten worden weergegeven in uw voertuig 
of op uw toestel, en informatie worden uitgewisseld tussen uw 
voertuig of toestel en de provider. Indien u een mobiel toestel linkt 
met uw voertuig, wordt de content enkel weerspiegeld in het 
ingebouwde infotainment-systeem (Porsche Communication 
Management, or PCM) van uw voertuig. Wij hebben geen toegang 
tot deze diensten van externe providers en we ontvangen geen 
kennisgeving van de content. Wij raden daarom aan de respectieve 
informatie inzake gegevensbescherming en privacy van de externe 
providers te lezen.  
Wanneer u gebruik maakt van zulke externe diensten, is het 
mogelijk dat persoonsgegevens ook worden gebruikt in verdere 
mate dan nodig om de dienst te leveren en de dienst naar behoren 
te doen functioneren. 
 
Wij hebben geen controle over de verwerking van gegevens door 
deze externe providers of over de locatie van de 
gegevensverwerking. Neem daarom contact op met de 
desbetreffende externe providers over de aard, de omvang en het 
doel van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens met 
betrekking tot de respectieve online dienst. 
 
Wij voeren alle gegevensverwerking beschreven in deze paragraaf, 
namelijk de overdracht naar de externe provider, uit teneinde onze 
contractuele verbintenissen met u na te komen. 
 
4. Bijzonderheden betreffende het gebruik van de 

Porsche Connect diensten in het voertuig 
 
Het in uw voertuig ingebouwde PCM en de mobiele interface voor 
voertuiggerelateerde diensten (“Connected Gateway” of cGW) 
kunnen, voorzover deze functies beschikbaar zijn voor uw voertuig, 
verbonden worden met de Porsche infrastructuur voor digitale 
diensten via draadloze netwerkverbindingen. Dankzij deze functies 
kunt u in uw voertuig gebruikmaken van de Porsche Connect 
diensten die u heeft aangevraagd via de Porsche Connect Store, 
evenals  van diensten van externe leveranciers die u elders hebt 
aangevraagd, onafhankelijk van ons aanbod. 
 
4.1. Connectiviteit 
 
Afhankelijk van de functies van uw voertuig kan connectiviteit tot 
stand worden gebracht door af te stemmen op de interfaces van 
het voertuig via een wifi-verbinding van een extern toestel of via de 
draadloze netwerkmodule van de PCM van uw voertuig. Afhankelijk 
van de functies van uw voertuig is het mogelijk dat de draadloze 
netwerkmodule van de PCM van uw voertuig uitgerust is met een 
uitneembare SIM-kaart of met een permanent geïnstalleerde SIM-
kaart. 
 

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, voeren wij alle 
gegevensverwerking beschreven in deze paragraaf uit teneinde 
onze contractuele verbintenissen met u na te komen. 
 
4.1.1 Definities 

a) Geïnstalleerde uitneembare SIM-kaart 
Afhankelijk van de functies van uw voertuig kunt u de 
connectiviteit in uw voertuig zelf tot stand brengen met 
een SIM-kaart van uw SIM-kaartleverancier die u in het 
voertuig installeert (“geïnstalleerde uitneembare SIM-
kaart”). Uw draadloze netwerkprovider is 
verantwoordelijk voor de uitneembare SIM-kaart die u 
installeert en voor de ermee gepaard gaande 
gegevensverwerkingsprocessen. Neem contact op met 
uw draadloze netwerkprovider voor informatie over de 
aard, de omvang en het doel van het verzamelen, 
verwerken en gebruiken van gegevens en over de 
gegevensbeveiliging tijdens de signaaloverdracht. 

b) Vooraf geïnstalleerde uitneembare SIM-kaart 
Afhankelijk van de functies van uw voertuig kan 
connectiviteit worden voorzien via een uitneembare SIM-
kaart die de fabricant reeds voor u heeft geïnstalleerd 
(“vooraf geïnstalleerde uitneembare SIM-kaart”). Voor 
meer informatie betreffende beschikbaarheid per land, 
zie https://connect-store.porsche.com/be/nl/. 

c) Permanent geïnstalleerde SIM-kaart 
Afhankelijk van de functies van uw voertuig kan 
connectiviteit tot stand worden gebracht met een SIM-
kaart die niet vervangbaar is (“permanent geïnstalleerde 
SIM-kaart”) en die door de fabrikant direct in uw voertuig 
is geïnstalleerd. Een permanent geïnstalleerde SIM-kaart 
kan niet handmatig worden verwijderd om connectiviteit 
te stoppen. Voor informatie over verantwoordelijkheden 
met betrekking tot de gegevensverwerkingsprocessen 
van de permanent geïnstalleerde SIM-kaart, zie para. 
4.3.1 hieronder. 

d) Netwerkoperator en virtuele netwerkoperator 
De (telecommunicatie-) “netwerkoperator” baat een 
telecommunicatienetwerk uit en verschaft de 
respectieve deelnemers toegang tot dit netwerk. De 
“virtuele netwerkoperator” stelt individuele 
netwerkoplossingen samen op basis van de 
infrastructuren en technologieën van verscheidene 
netwerkoperatoren, zonder zelf een 
netwerkinfrastructuur te bezitten.  

 
4.1.2 Gegevensopslag tijdens voertuigproductie 
Als uw Porsche voertuig met een vooraf geïnstalleerde uitneembare 
SIM-kaart of een permanent geïnstalleerde SIM-kaart is uitgerust, 
slaan wij tijdens de productie van het voertuig de nummers op van 
de SIM-kaart (ICCID, IMSI, MSISDN), , samen met en de 
identificatienummers van het toestel in kwestie en het voertuig. 
Deze gegevensopslag heeft tot doel de SIM-kaartnummers te 
beheren en het voertuig te koppelen aan een SIM-kaartnummer, 
bijvoorbeeld voor het geval overheidsinstanties Porsche Smart 
Mobility GmbH om informatie zouden vragen. 
 
4.1.3 Gegevensuitwisseling voor permanent geïnstalleerde 
SIM-kaarten 
Draadloze netwerkmodules in Porsche voertuigen met permanent 
geïnstalleerde SIM-kaarten die actief zijn, maken contact, waar 
beschikbaar, met draadloze netwerken van de respectieve 
netwerkoperator - ongeacht of u al dan niet geregistreerd bent voor 
Porsche Connect of diensten van Porsche Connect hebt 
aangevraagd. Telecommunicatiegegevens (gegevens die 
verzameld, verwerkt en gebruikt worden op basis van de 
verstrekking van de telecommunicatiedienst of om connectiviteit tot 
stand te brengen) kunnen worden uitgewisseld in het kader van de 
draadloze netwerkverbinding of om connectiviteit tot stand te 
brengen en, waar van toepassing, de relevante online-functies van 
de Porsche Connect diensten te verrichten die u in uw voertuig 

https://connect-store.porsche.com/be/nl/
https://connect-store.porsche.com/be/nl/
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wenst via de draadloze netwerken van de respectieve 
netwerkoperator, bijv. met draadloze cellen. 
 
Wat de draadloze netwerkverbinding betreft is het niet uitgesloten 
dat derden, in het bijzonder netwerkoperatoren, toegang kunnen 
krijgen tot bepaalde informatie en mogelijk uw locatie kunnen 
bepalen wanneer signalen via publieke telecommunicatienetwerken 
buiten uw voertuig worden overgedragen. Naast de respectieve 
netwerkoperator, kunnen virtuele netwerkoperatoren hierbij ook 
toegang hebben tot deze informatie. 
Het verschaffen van connectiviteit via permanent geïnstalleerde 
SIM-kaarten gebeurt via de volgende virtuele netwerkoperator: 
• CUBIC Telecom, Cubic Telecom Limited, Corrig Court, Corrig 

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

Duitsland. 
Neem contact op met de virtuele netwerkoperator voor informatie 
over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen, 
verwerken en gebruiken van gegevens, en over de 
gegevensbeveiliging tijdens de signaaloverdracht. 
 
4.1.4 Gegevensverwerking in het kader van 

telecommunicatiediensten 
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw inventarisgegevens 
(zoals uw naam, adres en geboortedatum) die tijdens de registratie 
voor My Porsche of de Porsche Connect Store worden verzameld, 
of die worden opgegeven wanneer u een telecommunicatiedienst 
aanvraagt in My Porsche of de Porsche Connect Store om een 
contractuele relatie met betrekking tot telecommunicatiediensten 
tot stand te brengen, te wijzigen of te beëindigen, of om de inhoud 
ervan te ontwerpen. De bovengenoemde gegevens worden voor die 
doeleinden opgeslagen uiterlijk tot het einde van het kalenderjaar 
volgend op de beëindiging van de contractuele relatie. 
 
Verkeersgegevens die gegenereerd worden in het kader van de 
activiteit van de draadloze netwerkverbindingen (zoals het begin en 
het einde van de respectieve verbinding), locatiegegevens op de 
mobiele verbinding, en de eindpunten van de verbinding en 
dynamische IP-adressen worden niet verzameld, verwerkt of 
gebruikt in de Porsche infrastructuur voor digitale diensten, met 
uitzondering van de SIM-kaart en toestelnummers en het volume 
van de gebruikte gegevens. Neem contact op met de respectieve 
netwerkoperator voor informatie over de aard, de omvang en het 
doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens. 
 
4.1.5 Gegevensverwerking in het kader van verdere 

connectiviteitsdiensten 
Als u uitgebreide connectiviteitsdiensten zoals wifi-pakketten 
aanvraagt of hebt aangevraagd, dan wordt informatie over 
activering en deactivering uitgewisseld tussen ons systeem, de 
draadloze netwerkinterface van uw voertuig en de virtuele 
netwerkoperator, voor het activeren en deactiveren van de 
gegevenspakketten van de permanent geïnstalleerde SIM-kaart in 
Porsche voertuigen. 
 
Om vooraf geïnstalleerde uitneembare SIM-kaarten of permanent 
geïnstalleerde SIM-kaarten in Porsche voertuigen te beheren en het 
beschikbare gegevensvolume te berekenen evenals het 
gegevensvolume dat u hebt gebruikt in een gegevenspakket dat u 
hebt aangevraagd, worden het voertuigidentificatienummer, de 
nummers van uw SIM-kaart, de status van die SIM-kaart en, waar 
van toepassing, het gebruikte en resterende gegevensvolume van 
die respectieve periode bovendien uitgewisseld tussen uw 
systeem, de draadloze netwerkinterface van uw voertuig en de 
virtuele netwerkoperator, en door ons opgeslagen voor de duur van 
de betreffende contractuele relatie. Wij slaan de bovengenoemde 
gegevens ook gedurende 12 maanden op voor het genereren van 
geanonimiseerde gebruiksrapporten. 
 
4.1.6  Verdere gegevensverwerking als gevolg van wettelijke 

verplichtingen 

Naast de hierboven in para. 4.1.3 tot en met 4.1.5 beschreven 
gegevensverwerking gaan we ook over tot het verzamelen, 
verwerken en gebruiken van telecommunicatiegegevens (gegevens 
die verzameld, verwerkt en gebruikt worden op basis van de 
verstrekking van de telecommunicatiedienst en/of om 
connectiviteit tot stand te brengen), doch uitsluitend op grond en in 
naleving van de wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing 
zijn - bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen 
om persoonsgegevens op te slaan voor en door te geven aan 
veiligheids- en wetshandhavingsdiensten. 
 
De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is de 
nakoming van onze wettelijke verplichtingen en ons legitiem belang 
bij het voldoen aan wettelijke vereisten. 
 
4.1.7 Identiteitscontroles 
In sommige landen kan het om wettelijke redenen nodig zijn om de 
identiteit door middel van een identiteitsbewijs te controleren om 
bepaalde telecommunicatiediensten aan te vragen. Wij gebruiken 
de externe serviceprovider IDnow GmbH, Auenstr. 100, 80469 
Munchen, Duitsland, om deze identiteitscontrole te verrichten. Het 
verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens in verband met 
de identiteitscontrole gebeurt uitsluitend door en op 
verantwoordelijkheid van de externe serviceprovider. Neem contact 
op met de externe serviceprovider voor informatie over de aard, de 
omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken 
van gegevens. Deze informatie vindt u hier. 
 
Om de identiteitscontrole uit te voeren, wordt u als onderdeel van 
de aanvraagprocedure doorverbonden met de externe site van de 
serviceprovider. Op uw vraag zullen we de te verifiëren informatie 
(uw naam, adres en geboortedatum) doorsturen naar de 
serviceprovider, samen met een procedurenummer waaraan het 
resultaat van de identiteitscontrole later gekoppeld kan worden. 
Na de identiteitscontrole zal de serviceprovider ons aan de hand 
van het procedurenummer op de hoogte brengen van het 
resultaat van de identiteitscontrole. Wij geven persoonsgegevens 
van deze identiteitscontrole niet door aan derden, behalve 
wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij krijgen, enkel in 
deze gevallen, ook toegang tot een door de serviceprovider 
opgeslagen kopie van uw identiteitsbewijs, om onze wettelijke 
verplichtingen na te komen. 
 
De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is de 
nakoming van onze wettelijke verplichtingen en ons legitiem belang 
bij het voldoen aan wettelijke vereisten. 
 
4.2. Instellen van een voertuig en tot stand brengen van een 

verbinding met een voertuig 
Om gebruik te kunnen maken van de diensten in een voertuig, moet 
uw voertuig opgeslagen zijn in uw Porsche ID gebruikersaccount.  
Hiervoor dient u het identificatienummer van het voertuig in te 
geven in My Porsche of dit te laten doen door uw erkende dealer. 
Wij verwerken het identificatienummer van uw voertuig voor 
verificatiedoeleinden, om een verbinding met uw voertuig tot stand 
te brengen binnen het gebruiksbereik van de diensten, om diensten 
te activeren en te leveren en voor andere doeleinden, die 
beschreven en uitgebreid toegelicht worden op de daartoe 
bestemde locaties. Om ervoor te zorgen dat u uw voertuig kunt 
verbinden met de Porsche infrastructuur voor digitale diensten, 
creëert en bewaart ons systeem een  “pairing code” die aan u 
getoond wordt in My Porsche. 
 
Ter verificatie dient u na het invoeren van het identificatienummer 
van uw voertuig ook een kopie van een identificatiedocument en 
bewijs van eigendom te uploaden, evenals – indien u niet de 
eigenaar van het voertuig bent – een volmacht van de eigenaar van 
het voertuig, of deze documenten voor te leggen aan uw erkende 
dealer. Deze documenten worden gecontroleerd in 
overeenstemming met onze verificatiecriteria. Als bewijs van 
succesvolle verificatie zullen wij ook de namen, geboortedata, 
geboorteplaatsen, adressen en geldigheidsgegevens van de 

https://go.idnow.de/privacy/en
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documenten zoals vermeld in de respectieve 
identificatiedocumenten bewaren, evenals de identificatienummers 
van het voertuig, namen van de eigenaars en adressen zoals 
vermeld in de eigendomsdocumentatie. Na een succesvolle 
verificatie zullen de voorgelegde  kopieën van de documenten 
worden verwijderd. 
 
Telkens als uw voertuig wordt gelinkt aan uw Porsche ID, dient het 
voertuig worden verbonden met de Porsche infrastructuur voor 
digitale diensten.  Hiervoor dient u de “pairingcode” die wordt 
getoond in My Porsche in het PCM van uw voertuig in te voeren. 
Daarop zal het PCM van uw voertuig de pairingcode en het 
identificatienummer van uw voertuig gebruiken om in te loggen in 
ons systeem. Wij hebben deze gegevens nodig om uw voertuig aan 
uw Porsche ID gebruikersaccount te kunnen linken gedurende het 
gebruik, bijvoorbeeld bij toegang tot een dienst, en om te 
controleren of het toegestaan is diensten te gebruiken. Zodra een 
succesvolle link wordt gelegd, zal ons systeem een lijst van op dat 
moment beschikbare diensten naar het PCM van uw voertuig 
sturen. 
Om diensten te gebruiken die bijzonder belangrijk zijn voor 
veiligheid, dient u een aparte PIN-code van vier cijfers in te voeren. 
U kunt uw persoonlijke PIN-code instellen in My Porsche en deze 
daar ook op elk moment veranderen. De PIN-code wordt 
opgeslagen met encryptie. Wanneer u de PIN-code invoert in uw 
voertuig, wordt deze ook gecodeerd en verzonden naar ons 
systeem ter controle van de machtiging.  
Wij verwerken uw gegevens om ons contract met u na te komen.  
 
4.3 Het ophalen van de lijst van beschikbare diensten en 

toegang tot diensten 
Telkens u een rit begint of beëindigt en wanneer u bepaalde 
diensten selecteert, zal het PCM van uw voertuig eerst het 
identificatienummer gebruiken om in de Porsche infrastructuur voor 
digitale diensten in te loggen. Wij hebben deze gegevens nodig om 
uw voertuig aan uw Porsche ID gebruikersaccount te kunnen linken 
en te controleren of het gemachtigd is diensten te gebruiken. 
Wanneer u inlogt om een rit te starten of beëindigen, zal ook een 
actuele lijst van beschikbare diensten naar het PCM van uw voertuig 
worden gestuurd. Wij verwerken uw gegevens om ons contract met 
u na te komen. 
 
Als gegevensbasis voor het genereren van anonieme 
gebruiksstatistieken bewaren en gebruiken wij het ophalen van de 
lijst van beschikbare diensten en de toegang tot diensten gelinkt 
met het identificatienummer van uw voertuig en een tijdsstempel 
voor een periode van 30 dagen. De wettelijke basis voor het 
verwerken van uw gegevens is ons legitiem belang bij een anonieme 
analyse van gebruiksgedrag. 
 
4.4 Deactiveren van diensten en gegevensuitwisseling 
Afhankelijk van het type draadloze netwerkverbinding, de functies 
van uw voertuig en de diensten die zijn geactiveerd, kan de 
gegevensuitwisseling van het voertuig geheel of gedeeltelijk 
worden gedeactiveerd door:  

a) de SIM-kaart te verwijderen of uw toestel te ontkoppelen, 
indien de draadloze netwerkverbinding tot stand werd 
gebracht via een geïnstalleerde of vooraf geïnstalleerde 
uitneembare SIM-kaart of een wifi-verbinding; of  

b) de instellingen dienovereenkomstig aan te passen in het 
optiemenu van het PCM van uw voertuig. Het is mogelijk 
dat individuele diensten hierna niet langer (volledig) 
functioneren. 

 
Door de draadloze PCM-module te deactiveren in de 
systeeminstellingen, kunnen de inzittenden van het voertuig de 
gegevensuitwisseling door het PCM van uw voertuig via de 
draadloze netwerkverbinding deactiveren. 
 
Door “private mode” te activeren, kunnen de inzittenden van een 
voertuig de gegevensuitwisseling van de Connected Gateway en de 
bijbehorende verwerking van uw persoonsgegevens deactiveren. 

Dit verhindert het gebruik van voertuig-gerelateerde diensten en 
toegang tot het voertuig en voertuig-gerelateerde informatie (zoals 
bijvoorbeeld de locatie van het voertuig). Deactivering heeft met 
name geen invloed op functies en diensten die vereist zijn bij wet, 
zoals het verkeersoproepsysteem “Noodoproep” en andere 
noodoproepsystemen. 
 
Voorzover uw voertuig deze diensten heeft, kan het , om deze 
diensten in het individuele geval te kunnen leveren, nodig zijn dat de 
Connected Gateway een draadloze netwerkverbinding behoudt met 
draadloze cellen van de betreffende draadloze netwerkoperator 
ondanks de activering van private mode (zie para. 4.1 betreffende 
de gegevensuitwisseling in het kader van connectiviteit) en, in 
individuele gevallen, om gegevens uit te wisselen via de draadloze 
netwerkverbinding zoals uiteengezet in de relevante 
dienstenbeschrijving op www.porsche.com/connect. Diensten die 
niet kunnen worden gedeactiveerd, worden aldus aangeduid in het 
optiemenu onder “private mode.” 
 
4.5 Gebruik van online diensten door niet-geregistreerde 

bestuurders 
Indien andere personen uw voertuig of het PCM van uw voertuig 
gebruiken, kunnen de gegevens vermeld in paragraaf 2 a) tot en 
met h) worden verzameld, verwerkt en gebruikt. Indien de andere 
persoon geen eigen Porsche ID gebruikersaccount heeft, wordt 
deze informatie onder uw Porsche ID gebruikersaccount verzameld 
en opgeslagen. In dit geval is het voor ons niet mogelijk deze 
andere bestuurder te identificeren wegens een gebrek aan 
identificerende informatie. 
 
4.6  Online software-update 
Als u de online-updates voor My Porsche hebt geactiveerd, kunnen 
gegevens tussen onze systemen en uw voertuig worden 
uitgewisseld om uw voertuigsystemen bij te werken en 
softwarefouten te corrigeren als onderdeel van 
servicemaatregelen. Hiervoor worden uw 
voertuigidentificatienummer, apparaatidentifiers en hun actuele 
softwareversie, uw Porsche-ID en autorisatiegegevens regelmatig 
met onze systemen uitgewisseld. In individuele gevallen (bijv. 
updateacties) wordt ook informatie over de voertuiguitrusting en 
over de technische staat van uw voertuig naar onze systemen 
gestuurd. U kunt de online-software-update en de bijbehorende 
verwerking van persoonsgegevens stoppen door de functie in My 
Porsche te deactiveren. 
 
4.7. Productanalyse, verbetering en verwerking van 
collectieve gegevens 
Afhankelijk van de uitrusting van uw voertuig kan het de 
gebruiksgegevens van uw infotainmentsysteem, technische 
voertuiggegevens en bijbehorende milieugegevens in combinatie 
met een in de tijd beperkte identificatiesleutel naar onze systemen 
overbrengen, mits u instemt met de gegevensoverdracht in het 
kader van de voertuiginstallatie in de PCM van uw voertuig of de 
functie in de PCM van uw voertuig activeert. Wij gebruiken de 
overgedragen gegevens voor het analyseren en verbeteren van 
onze producten en diensten.  
 
Individuele diensten zoals verkeersinformatie of risk radar in real 
time zijn afhankelijk van het verstrekken van informatie zoals de 
locatie, de omgeving en de beweging van uw voertuig om daaruit 
nieuwe en preciezere informatie, zoals de actuele verkeers- en 
wegcondities, en de gegevens van andere voertuigen af te leiden 
(collectieve diensten). Hiertoe kunnen locatie-, voertuig- en 
milieugegevens alsmede bewegingsinformatie in het kader van het 
voertuiggebruik vanuit uw voertuig worden overgedragen. Wij 
verstrekken bovenstaande gegevens alleen in geaggregeerde vorm 
en zonder verwijzing naar u of uw voertuig aan derden. 
 
De verwerking van de hier genoemde gegevens voor 
productanalyse en -verbetering en voor de verwerking van 
collectieve gegevens is gebaseerd op ons legitieme belang bij de 
analyse en verbetering van onze producten en diensten en de 

http://www.porsche.com/connect
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levering van preciezere inhoud in het kader van collectieve 
diensten. 
 
U kunt de overdracht van gegevens voor deze doeleinden te allen 
tijde uitschakelen in de instellingen van het PCM van uw voertuig 
onder "Porsche Connect". Houd er rekening mee dat dit de 
functionaliteit van individuele diensten kan beperken, met name 
collectieve diensten zoals realtime verkeer of Risk Radar wanneer 
deze gedeactiveerd is. De uitwisseling van gegevens kan ook 
worden voorkomen door het activeren van de "privémodus" zoals 
beschreven in hoofdstuk 4.4 
 
5. Rechten van betrokkenen 
 

Als onderwerp van gegevensverwerking heeft u tal van rechten. Zie 
para. 9 van de Algemene verklaring inzake gegevensbescherming 
en privacy voor My Porsche en de Porsche Connect Store voor 
meer informatie hierover. 
 
6. Wijzigingen aan deze verklaring inzake 

gegevensbescherming en privacy 
 
Wij behouden ons het recht voor om deze Verklaring inzake 
gegevensbescherming en privacy te wijzigen.. De huidige versie 
van de Verklaring inzake gegevensbescherming is steeds 
beschikbaar op https://connect-
store.porsche.com/be/nl/t/privacy. 
 
Versie: 23.08.2018 

  

https://connect-store.porsche.com/be/nl/t/privacy
https://connect-store.porsche.com/be/nl/t/privacy
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Porsche Smart Mobility cookiebeleid 

 

Toepassingsgebied 
Dit cookiebeleid is een aanvulling op de algemene en specifieke 
gegevensbeschermingsverklaring van Porsche Connect en 
beschrijft het type, de omvang, de doeleinden, de 
rechtsgrondslagen en mogelijke tegenstrijdigheden in de 
gegevensverwerking met cookies. Voor het overige geldt de 
algemene en specifieke Privacyverklaring voor Porsche Connect 
versie [25/05/18]. 
 
Wat zijn cookies? 
Wij slaan “cookies” op zodat we u een allesomvattende 
functionaliteit kunnen aanbieden wanneer u onze website bezoekt, 
uw voorkeuren kunnen herkennen en het gebruik van onze 
webpagina’s gemakkelijker kunnen maken. Cookies zijn kleine 
bestanden die door uw internetbrowser op uw computer worden 
opgeslagen. 
 
Uw opties 
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het 
gebruik van cookies en het opslaan van cookies op uw computer. 
Uiteraard kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Als u 
niet wilt dat cookies worden opgeslagen op uw computer, kunt u 
de relevante optie uitschakelen in de systeeminstellingen van uw 
browser. U kunt opgeslagen cookies op elk gewenst moment in de 
systeeminstellingen van uw browser verwijderen. Als u geen 
cookies accepteert, kan dit echter de functionaliteit van onze 
aangeboden diensten beperken. 
 
Categorieën cookies 
Wij gebruiken cookies voor verschillende doeleinden en met 
verschillende functies.  Wij maken daarbij onderscheid naar de mate 
waarin de cookies technisch gezien absoluut noodzakelijk zijn 
(technische noodzaak), hoe lang ze worden opgeslagen en gebruikt 
(opslagduur), of ze worden opgeslagen door onze website zelf of 
door derden en naar de provider die de cookies op uw computer 
plaatste (cookie provider). 
 
Technische noodzaak 
Cookies die technisch absoluut noodzakelijk zijn: wij gebruiken 
bepaalde cookies omdat ze absoluut nodig zijn voor het correct 
functioneren van de website en haar toepassingen. Deze cookies 
worden automatisch op uw computer geplaatst wanneer u de 
website of een bepaalde toepassing opent, tenzij u uw browser 
heeft ingesteld om cookies te weigeren. 
Cookies die technisch niet absoluut noodzakelijk zijn: cookies die 
niet absoluut noodzakelijk zijn worden daarentegen met een andere 
reden op uw computer geplaatst, zoals het verbeteren van het 
gebruiksgemak en de prestatie van uw computer of het opslaan van 
bepaalde door u gekozen instellingen. Wij maken ook gebruik van 
cookies die technisch gezien niet absoluut noodzakelijk zijn om 
informatie te krijgen omtrent de frequentie van uw gebruik van 
bepaalde delen van onze website zodat we deze beter kunnen 
aanpassen aan uw behoeften en voorkeuren met het oog op de 
toekomst. Cookies die technisch niet absoluut noodzakelijk zijn, 
slaan wij niet op tenzij en tot u middels het aanklikken van het 
relevante veld heeft bevestigd dat u acht heeft genomen van onze 
cookiemelding en onze website verder wenst te gebruiken. 
 
Opslagduur 
Session cookies: de meeste cookies zijn enkel nodig voor de duur 
van uw huidige bezoek aan de website en My Porsche of uw sessie 
en worden gewist of ongeldig zodra u onze website sluit of uw 
huidige sessie vervalt (genaamd “session cookies”). Session 
cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bepaalde informatie, 
zoals uw Porsche login of uw winkelmandje, te bewaren gedurende 
uw sessie. 

 
Permanente cookies: slechts in beperkte gevallen worden cookies 
voor een langere periode opgeslagen. Dit wordt onder meer 
gedaan om u te herkennen wanneer u onze website na aan tijdje 
opnieuw bezoekt of om opgeslagen instellingen te bewaren. 
Hiermee kunt u onze webpagina’s sneller of gemakkelijker openen 
of het zorgt ervoor dat u bepaalde opties, zoals een taalkeuze, niet 
steeds opnieuw hoeft in te stellen. Permanente cookies worden 
automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde periode wanneer u 
de pagina of het domein bezoekt vanwaar de cookie op uw 
computer werd geplaatst. 
 
Flow cookies: deze cookies worden gebruikt voor het 
communiceren tussen verschillende interne Porsche servers. Ze 
worden aan het begin van een gebruikersinteractie op uw computer 
geplaatst en na het einde van deze interactie verwijderd. Flow 
cookies krijgen een uniek identificatienummer tijdens de interactie, 
maar kunnen niet worden gelinkt met een welbepaalde klant of 
gebruiker.  
 
Cookie providers 
Provider cookies: cookies worden doorgaans op vraag van ons 
door de beheerder van onze website geplaatst wanneer een 
persoon onze website bezoekt. 
Externe cookies: De zogenaamde "cookies van derden" worden 
daarentegen door andere plaatsen of websites opgeslagen of 
gebruikt, bijvoorbeeld door aanbieders van internet-analysetools. 
Meer informatie over webanalyse-instrumenten en bereikmeting 
vindt u verderop in dit cookiebeleid. Externe providers kunnen ook 
cookies gebruiken om advertenties te tonen of om content uit 
sociale netwerken, zoals social plugins, te integreren. 
 
Gebruik van cookies voor webanalyse en bereikmeting  
Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst van 
Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies om de 
gebruiksfrequentie van bepaalde velden van onze website te 
identificeren en voorkeuren te bepalen. De door het cookie 
gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website (met 
inbegrip van uw verkort IP-adres) wordt overgebracht naar een 
server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze 
informatie namens ons en op basis van een overeenkomst voor de 
verwerking van bestellingen gebruiken om uw gebruik van onze 
website te evalueren, om rapporten over de activiteiten van onze 
website voor ons samen te stellen en om verdere met het gebruik 
van de website en het internet verbonden diensten te verlenen. De 
rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, 
paragraaf 1, punt f). AVG; ons rechtmatig gerechtvaardigd belang 
vloeit voort uit de hierboven vermelde doeleinden van gebruik, in 
het bijzonder in de analyse, optimalisatie en economische werking 
van onze website. 
 
Verwijdering en bezwaar tegen het gebruik van cookies 
Het accepteren van cookies bij het gebruik van onze website is niet 
verplicht; als u niet wilt dat cookies op uw eindapparaat worden 
opgeslagen, kunt u de betreffende optie in de systeeminstellingen 
van uw browser deactiveren. U kunt opgeslagen cookies te allen 
tijde verwijderen in de systeeminstellingen van uw browser. Als u 
echter geen cookies accepteert, kan dit leiden tot functionele 
beperkingen van onze aanbiedingen.  
 
Bovendien kunt u het gebruik van Google Analytics-cookies met een 
browser add-on uitschakelen als u de analyse van de website niet 
wilt hebben. De add-on kunt u hier downloaden: 
 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. 
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Deze add-on slaat “opt-out” informatie op op uw toestel om uw 
uitschakeling van Google Analytics af te stemmen. Houd er 
rekening mee dat dit soort “opt out” Google Analytics enkel 
uitschakelt op het toestel en in de browser waarvandaan de opt 
out werd geactiveerd. Bovendien dient u de add-on mogelijk te 
heractiveren indien u cookies van uw toestel wist. Als alternatief 
voor de add-on van uw browser, bijvoorbeeld op mobiele 
apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens 
verzamelt door op de volgende link te 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ klikken. Er wordt 

dan een "opt-out cookie" ingesteld om te voorkomen dat uw 
gegevens in de toekomst worden verzameld. De opt-out-cookie is 
alleen van toepassing op de browser die bij de instelling wordt 
gebruikt en alleen op onze website en wordt opgeslagen op uw 
eindapparaat. Als u de cookies in uw browser verwijdert, moet u 
de opt-out-cookie opnieuw instellen. 
U kunt ook de "Do-Not-Track-functie" op uw eindapparaat activeren. 
Als deze functie is geactiveerd, meldt uw mobiele apparaat aan de 
desbetreffende service dat het niet wil worden gevolgd. 

 
De volgende cookies in het bijzonder kunnen worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt: 
 

Naam van de   
cookie 

 
Technisch 
noodzakelijk? 

Opslagduur Cookie provider Doel 

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

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

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

Deze cookie is nodig voor 
gebruikersverificatie. 

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

Deze cookie is nodig om de sessie van de 
gebruiker op te slaan en in te loggen in 
Mijn Porsche. 

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

Deze cookie is nodig om de status van de 
sessie van de gebruiker in My Porsche te 
controleren. 

pcc.cookieAccepta
nce Ja 

Permanente 
cookie 
(opslagduur: 1 
jaar) 

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

Deze cookie slaat de beslissing van de 
gebruiker op om cookies al dan niet in 
zijn/haar browser te laten bewaren langs 
de kant van de browser. 

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

Deze cookie slaat de beslissing van de 
gebruiker op om cookies al dan niet 
tijdelijk in zijn/haar browser te laten 
bewaren langs de kant van de server. 

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

Deze cookie is nodig voor interne 
gebruikersverificatie tussen verschillende 
Porsche servers.  

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

Deze cookie is nodig om de 
gebruikerssessie op te slaan en in te 
loggen in My Porsche. 

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

Deze cookie is nodig om de gebruiker om 
te leiden naar een proxy server via de 
load balancer. 

_utma Nee 

Permanente 
cookie 
(opslagduur: 2 
jaar) 

Google 
Deze cookie slaat het aantal bezoeken 
van een gebruiker op voor Google 
Analytics. 

_utmt Nee Session cookie Google 

Deze cookie slaat het zoektype van de 
toegang van de bezoeker op voor Google 
Analytics. Hierbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen gebeurtenissen, 
transacties en zaken.  

_utmb Nee Session cookie Google 
Deze cookie slaat de duurtijd van de 
sessie van een gebruiker op voor Google 
Analytics. 

_utmz Nee Session cookie Google 
Deze cookie slaat de verwijzende pagina 
vanwaar de gebruiker naar My Porsche 
werd geleid op voor Google Analytics. 

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
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_utmv Nee Session cookie Google 

Deze cookie verzamelt opgeslagen 
gegevens voor Google Analytics zodat ze 
kunnen worden weergegeven bij Porsche 
AG in individule, anonieme verslagen. 

NREUM Nee 

Sessie-cookie 
die wordt 
verwijderd 
wanneer de 
browser wordt 
gesloten. 

New Relic Inc. 

Deze cookie wordt alleen gemaakt in 
browsers die de API Navigation Timing 
niet ondersteunen. Als een browser de API 
voor navigatietiming ondersteunt, kan de 
starttijd van de navigatie via een native 
interface worden bepaald. 

NRAGENT Nee 

Sessie-cookie 
die wordt 
verwijderd 
wanneer de 
browser wordt 
gesloten. 

New Relic Inc. 

Deze cookie wordt gebruikt om te 
communiceren tussen de eindgebruiker 
statistieken van New Relic-collectors en 
de agents die draaien in de bijbehorende 
webapplicatie. Een token identificeert en 
correleert transactiesporen in de 
applicatielaag met de overeenkomstige 
browsersporen. 

JSESSIONID Nee 

Sessie-cookie 
die wordt 
verwijderd 
wanneer de 
browser wordt 
gesloten. 

New Relic Inc. 

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

 
Porsche Smart Mobility GmbH  
Porscheplatz 1  
70435 Stuttgart 
 
Versie: 20.06.2018 
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