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Obecné prohlášení o ochraně osobních údajů a soukromí 
pro My Porsche a obchod Porsche Connect 

 

 
Společnost Porsche Smart Mobility GmbH (dále jen „společnost“ 
nebo „PSM GmbH“) Vám děkuje za návštěvu webových stránek 
společnosti a za Váš zájem o naši obchodní činnost a naše výrobky. 
Ochrana Vašeho soukromí př i zpracovávání dat je v popředí 
našeho zájmu. Vaše osobní údaje proto peč livě chráníme a 
nakládáme s nimi jako s důvěrnými údaji. Zpracování vašich 
osobních údajů probíhá výlučně v rámci zákonných ustanovení 
o ochraně osobních údajů Evropské unie, především pak v souladu 
s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení 

GDPR“). V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás chceme 
informovat o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech 

na ochranu osobních údajů v rámci využívání portálu My Porsche, 
našeho obchodu Porsche Connect Store a služeb Porsche Connect 
(dále jen „infrastruktura digitálních služeb Porsche“). Informace 
o dalších službách a také o nabídkách dalších společností koncernu 
Porsche získáte v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů 
těchto služeb, příp. společností. 
 
 
1. Správce údajů a inspektor ochrany údajů; kontaktní 

informace 
 
Správcem údajů ve smyslu zákonných ustanovení o ochraně 
osobních údajů a o ochraně soukromí je: 
 

Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Německo. 

 
Pokud máte jakékoliv dotazy nebo návrhy týkající se ochrany dat, 
můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese 
smartmobility@cz.porsche.com nebo se obrátit přímo na naše 
odborníky na otázku ochrany dat prostřednictvím e-mailové adresy 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com, případně nám 
můžete poslat dopis na níže uvedenou adresu. 
 

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

 
2. Předmět ochrany údajů 
 
Předmětem ochrany údajů jsou osobní údaje, to znamená jakékoliv 
informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické 
osoby (subjekt údajů). Mezi ně patří např. údaje jako jméno, 
poštovní a e-mailová adresa nebo telefonní číslo, ale také 
informace, které nutně vznikají při používání portálu My Porsche, 
našeho obchodu Porsche Connect Store a infrastruktury digitálních 
služeb Porsche, jako např. údaje o začátku, konci a rozsahu 
používání naší webové stránky i vaše IP adresa. 
 

3. Způsob, rozsah, účel a zákonný základ zpracování 
osobních údajů při používání našich webových 
stránek 

 
 
Data jsou nebo mohou být shromažďována i tehdy, když používáte 
naše webové stránky bez registrace. Níže je uveden přehled 
různých způsobů shromažďování a zpracování údajů a účelů a 
právního základu jejich zpracování. 
3.1 Automatizovaný sběr údajů 
Př i návštěvě naší webové stránky Váš internetový prohlížeč z 
technických důvodů automaticky přenáší data. Následující údaje 
jsou uloženy odděleně od ostatních Vámi zaslaných údajů: 
 
• datum a čas př ístupu 
• délka návštěvy našich webových stránek 
• typ/verze webového prohlížeče 
• použitý operační systém 
• stránky navštívené na našem webu 
• množství přenesených dat 
• typ události 
• systémová přerušení a srovnatelné události 
• IP adresa 
• název domény 

 
Tyto údaje zpracováváme na základě článku 6, odst. 1 písm. f) 
nařízení GDPR za účelem poskytování služeb, zajištění technického 
provozu a také za účelem zjištění a odstranění chyb. Naším zájmem 
přitom je umožnit používání naší webové stránky a jejích 
technických funkcí. Při zobrazení naší webové stránky jsou tyto 
údaje zpracovávány automaticky. Bez jejich poskytování byste 
nemohli využívat naše služby. Tyto údaje nepoužíváme k tomu, 
abychom o vaší osobě vyvozovali nějaké závěry. 
 
Tyto údaje zpravidla po 13 měsících smažeme, pokud je však 
nebudeme potřebovat výjimečně déle pro výše uvedené účely. 
V takovém případě údaje smažeme ihned poté, co tyto účely 
pominou. 
 
Tyto údaje jsou navíc zpracovávány i pro účely analýzy a zlepšení 
výkonu, aniž by byly přiřazeny k určité osobě. Více informací 
najdete v bodech 3.2 a 3.3. 
 
3.2 Zpracování osobních údajů za účelem zlepšení naší 
online nabídky 
 
Kromě toho využíváme automatizovaně shromažďované osobní 
údaje uvedené v bodě 3.1, abychom zlepšili schopnosti 
infrastruktury digitálních služeb Porsche, zajistili dostupnost našich 
platforem a optimalizovali uživatelské prostředí, dále abychom 
vyhodnocovali vaše použití webové stránky, abychom pro sebe 
sestavovali zprávy o aktivitách na webových stránkách a abychom 
mohli poskytovat další služby spojené s používáním webových 
stránek a internetu.  
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Vaše údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu 
o schopnosti a dostupnost našich produktů, a také o analýzu 
využívání našich webových stránek návštěvníky. Tyto údaje jsou 
uchovávány po dobu 13 měsíců a nejsou přiřazeny žádné konkrétní 
osobě.  
Součástí zde uvedeného zpracování osobních údajů je používání 
souborů cookie. Více informací najdete v bodě 3.3. 
 
3.3 Soubory cookie 
Při návštěvě našich webových stránek mohou být do vašeho 
zařízení ukládány takzvané „soubory cookie“, tedy malé datové 
soubory, díky kterým vám můžeme poskytovat komplexní rozsah 
funkcí, které vám usnadní používání a pomohou personalizovat 
naše nabídky. Pokud si nepřejete, aby se do vašeho zařízení 
ukládaly soubory cookie, můžete ve svém internetovém prohlížeči 
provést odpovídající nastavení nebo vznést zvláštní námitku. 

Upozorňujeme však, že v takovém př ípadě může dojít k omezení 
funkčnosti a rozsahu funkcí našich webových stránek. Bližší 
informace týkající se souborů cookies naleznete v naší Politice 
týkající se používání souborů Zásady používání souborů cookie. 
 
Soubory cookies používáme ke zpracování informací o našich 
uživatelích v zájmu plnění smlouvy s uživateli a na základě našeho 
oprávněného zájmu poskytnout uživatelům našich webových 
stránek snadno ovladatelné a bezpečné prostředí. 
 
4. Registrace Vašeho uživatelského účtu Porsche ID  
 
Př i registraci a používání portálu My Porsche, obchodu Porsche 
Connect a Infrastruktury digitálních služeb Porsche budou 
shromažďovány, zpracovávány a používány Vaše osobní údaje, 
které budou v př ípadě potřeby poskytnuty třetím stranám, jak je 
popsáno níže; cílem je poskytnout Vám veškeré služby portálu My 
Porsche, obchodu Porsche Connect a Infrastruktury digitálních 
služeb Porsche a splnit naše smluvní povinnosti v tomto ohledu. 
Veškeré zpracování údajů popsané v této části provádíme buď - 
pokud je to uvedeno - na základě Vašeho souhlasu nebo za účelem 
plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli..  
 
4.1 Proces registrace 
Chcete-li využívat služby My Porsche, musíte se zaregistrovat do 
infrastruktury Porsche. Můžete si zvolit jeden ze dvou způsobů 
registrace: 
 
1. Registrace prostřednictvím autorizovaných prodejců 
Pokud zvolíte tuto možnost, autorizovaný prodejce zadá 
prostřednictvím svého př ístupu Vámi poskytnutá data do našich 
systémů. Následně obdržíte e-mailem odkaz s žádostí o potvrzení 
registrace. Upozorňujeme, že autorizovaní prodejci jsou 
nezávislými subjekty, které nespadají pod naši kontrolu. Svou 
registraci následně ověř íte pomocí dalšího prvku, např íklad kódu 
zaslaného SMS, který zadáte do portálu My Porsche. 
 
2. Samoregistrace 
Pokud jste se nezaregistrovali prostřednictvím autorizovaného 
prodejce, můžete se zaregistrovat a zadat své údaje sami. Ve 
vybraných zemích můžete zadat i vozidlo a využívat další digitální 
služby, které vyžadují vlastnictví vozidla. Za tímto účelem zadáte 
identifikačního číslo vozidla a následně nahrajete kopii průkazu 
totožnosti a dokladu o vlastnictví, nebo v př ípadě, že nejste 
vlastníkem vozidla, plnou moc vystavenou majitelem vozidla. Tyto 
dokumenty budou ověřeny v souladu s našimi ověřovacími kritérii. 
Jako důkaz úspěšného ověření uložíme rovněž jména, data 
narození, místa narození, adresy a informace o platnosti uvedené 
v př íslušných průkazech totožnosti a identifikační čísla vozidla, 
jména vlastníků a adresy uvedené v dokladech o vlastnictví. Po 
dokončení procesu ověření budou kopie dokumentů smazány. 
Proběhne-li ověření úspěšně, obdržíte e-mailem odkaz s žádostí o 
potvrzení registrace. Svou registraci následně ověř íte pomocí 
dalšího prvku, např íklad kódu zaslaného SMS, který zadáte do 
portálu My Porsche. 
 

(a) Údaje vyžadované př i registraci 
Př i samoregistraci do infrastruktury My Porsche budete vyzváni k 
zadání své emailové adresy (uživatelské jméno Porsche ID), hesla, 
jména včetně př ípadných titulů před č i za jménem, adresy a 
kontaktních údajů, čísla mobilního telefonu, př ípadně jazyka, ve 
kterém si přejete s námi komunikovat;  v př ípadě registrace 
prostřednictvím autorizovaného prodejce musíte tyto informace 
ověř it na My Porsche. Tyto údaje jsou potřebné pro nastavení a 
správu vašeho uživatelského účtu , abyste mohli využívat kompletní 
služby a funkce, které nabízí My Porsche a obchod Porsche 
Connect. Ve vybraných zemích můžete rovněž využívat naši nabídku 
jako potenciální zákazník. V takovém př ípadě stačí uvést své 
jméno, emailovou adresu a heslo. Tyto informace a př ípadně i další 
údaje potřebujeme mimo jiné k tomu, abychom byli schopni 
reagovat na Vaše požadavky, dotazy a př ipomínky. 
Ukládáme také čas Vašeho posledního př ihlášení 
Př i registraci ověřujeme Vaše kontaktní údaje (jméno a adresu) 
prostřednictvím kontroly věrohodnosti. 
 
(b) Nepovinné registrační údaje 
V průběhu registrace můžete vložit i další nepovinné údaje, jako 
např íklad dodatečné informace týkající se jména (např . 
akademické tituly), obchodní kontaktní údaje, datum narození, další 
telefonní čísla, informace o kreditní kartě (tyto informace jsou 
uloženy výhradně poskytovatelem platebních služeb), či SPZ a 
název Vašeho osobního vozu. Dále nám můžete poskytnout 
informace o svých zájmech a preferencích a zvoleném způsobu 
komunikace. Upozorňujeme, že tyto informace nejsou pro 
registraci povinné a záleží pouze na Vašem rozhodnutí, zda nám je 
budete chtít poskytnout. 
 
4.2  Infrastruktura digitálních služeb Porsche: zpracování 

údajů po registraci 
Pokud jste si zaregistrovali uživatelský účet s Porsche ID, budeme 
při plnění smluvních závazků s prodejci Porsche vyměňovat vámi 
uvedené základní informace o vašem uživatelském účtu a vašich 
vozidlech, aby se o vás v případě potřeby mohla postarat také naše 
organizace prodejců. Kromě identifikačního čísla vozidla 
zprostředkováváme také vaše uživatelské jméno (Porsche ID), které 
umožňuje zjistit technické či prodejní vlastnosti služeb a nabídek 
produktů pro váš uživatelský účet nebo vozidlo a také příslušné 
události v rámci vytvoření, změny nebo smazání vašeho 
uživatelského účtu, propojení vozidel, výběr prodejců nebo aktivaci 
či deaktivaci služeb.  
 
Pokud jste si již zvolili smluvního prodejce a udělili svůj souhlas, 
budou navíc vaše údaje uložené v portálu My Porsche, zejména 
kontaktní údaje, údaje o servisu, smlouvách a službách, i údaje 
o vašich zájmech, vozidlech a využitých službách vyměňovány se 
smluvním prodejcem a budou případně synchronizovány s údaji, 
které již příslušný prodejce má u vaší osoby uložené. Pokud 
nebudete chtít, aby výměna údajů probíhala i v budoucnu, můžete 
v uživatelských nastaveních provést odpovídající změny. Výše 
uvedené údaje pak od daného momentu nebudou se smluvním 
prodejcem vyměňovány. Z technických důvodů může trvat až 
24 hodin, než vstoupí v platnost jak udělení vašeho souhlasu, tak 
ukončení výměny údajů. Právním základem pro zpracování vašich 
údajů je v této souvislosti váš souhlas. 
 
4.3 Smazání vašeho uživatelského účtu Porsche ID 
Když smažete uživatelský účet Porsche ID, smaže se také váš profil 
v portálu My Porsche. Pokud musí být údaje ze zákonných důvodů 
uchovávány, jsou uzamčeny (tzv. omezení zpracování). Tyto údaje 
pak již nejsou k dispozici pro další použití, zejména pro využívání 
služeb. Funkčnost služeb může být tímto omezena nebo vyloučena. 
K dispozici pak již nebudete mít ani portál My Porsche. Pokud 
v rámci koncernu Porsche a její prodejní organizace zpracovávají 
osobní údaje na vlastní odpovědnost další odpovědné osoby, na 
zpracování těchto údajů toto ustanovení neplatí. Pokud byly na 
základě vašeho souhlasu vyměňovány údaje s prodejcem podle 
vašeho výběru, budeme informovat tohoto prodejce o smazání 
vašeho uživatelského účtu Porsche ID. 
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5. Příjemci osobních údajů 
Interní příjemci: V rámci společnosti Porsche Smart Mobility 

GmbH mají přístup k údajům pouze ty osoby, které to potřebují pro 
účely uvedené výše v bodě 3. 

 
Externí příjemci:  
Vaše osobní údaje sdílíme s externími příjemci mimo společnost 
Porsche Smart Mobility GmbH pouze v tom případě, že je to nutné 
pro poskytování nabídky příslušných digitálních služeb Porsche, že 
nám to povoluje zákon nebo jste nám udělili svůj souhlas. 
Mezi externí příjemce mohou patřit:  
 
a) Smluvní zpracovatelé:  
Koncernové společnosti Porsche AG nebo externí poskytovatelé 
služeb, které jsme pověřili poskytováním služeb,  například v oblasti 
technické infrastruktury a údržby nabídky společnosti Porsche 
Smart Mobility GmbH. Tyto smluvní zpracovatele pečlivě vybíráme 
a pravidelně je kontrolujeme, abychom se ujistili, že je chráněno 
vaše soukromí. Poskytovatelé služeb mohou údaje používat pouze 
pro účely, které jsme předem stanovili.  
 
b) Veřejné subjekty 
Orgány veřejné moci a státní instituce, jako např. státní 
zastupitelství, soudy nebo finanční úřady, kterým osobní údaje 
musíme zprostředkovávat ze závažných zákonných důvodů. Údaje 
jsou pak zprostředkovány na základě článku 6, odst. 1, písm. c) 
nařízení GDPR. 
 
c) Soukromé subjekty 
Prodejci, spolupracující partneři nebo asistující osoby, kterým jsou 
údaje zprostředkovávány na základě souhlasu, za účelem plnění 
smlouvy s vámi nebo za účelem ochrany oprávněných zájmů, jako 
jsou Porsche Centra, finanční instituce, poskytovatelé jiných služeb 
nebo poskytovatelé přepravních služeb. Údaje jsou pak 
zprostředkovány na základě článku 6, odst. 1, písm. a), b) anebo f) 
nařízení GDPR. 
 
6. Zpracování údajů ve třetích zemích 
 
Jsou-li osobní údaje zprostředkovávány subjektům, jejichž sídlo 
nebo místo zpracování dat se nenachází v některém z č lenských 
států Evropské unie nebo v jiném státě, který je smluvní stranou 
Dohody o Evropském hospodářském prostoru, zajistíme před 
poskytnutím údajů, aby byla v organizaci př íjemce údajů 
dodržována př iměřená úroveň ochrany údajů a ochrany soukromí 
(např . prostřednictvím čestného prohlášení př íjemce o dodržování 
rámce „Ochranný štít EU-US“ nebo uzavřením standardních 
smluvních ujednání platných v EU s př íjemcem)  a/nebo aby byl 
získán Váš souhlas v dostatečné formě. 
 
Chcete-li získat přehled příjemců ve třetích zemích a kopii 
konkrétních smluvních ujednání dohodnutých v zájmu zajištění 
adekvátní úrovně ochrany údajů a ochrany soukromí, kontaktujte 
nás. Za tímto účelem použijte informace uvedené v části 1. 
 
7.  Další služby portálu My Porsche 
 
7.1 Nakládání s platebními informacemi 
Ke zpracování plateb za placené služby v rámci portálu My Porsche 
a Porsche Connect využíváme poskytovatele platebních služeb 
společnost Arvato Distribution GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 1, D-
33428 Harsewinkel, Německo (dále jen „společnost Arvato“). 
Správa informací o vaší kreditní kartě stejně jako zpracování plateb 
probíhá výlučně prostřednictvím systémů poskytovatele platebních 
služeb. Informace o své kreditní kartě zadáváte přímo 
prostřednictvím zadávacího pole poskytovatele platebních služeb, 
který tyto informace ukládá nezávisle a používá je pro vaše platby. 
Neshromažďujeme ani neuchováváme žádné informace o vaší 
kreditní kartě. O způsobu, rozsahu a účelu shromažďování a použití 
informací o vaší kreditní kartě se proto informujte u poskytovatele 
platebních služeb. 

 
Poskytovatel platebních služeb naším jménem zpracovává vaše 
zákaznické a kontaktní informace (jméno, poštovní a e-mailová 
adresa, zákaznické číslo Porsche Connect, případně firma 
a přidružené společnosti) a také identifikační číslo vozidla výlučně 
za účelem správy dlužníků (včetně provádění kontroly souladu, je-li 
vyžadovaná zákonem) a za účelem provádění kontroly platební 
schopnosti.  Právním základem pro zpracování vašich údajů pro 
výše uvedené účely je plnění zákonné povinnosti, která se na nás 
vztahuje, nebo náš oprávněný zájem na dodržování zákonných 
požadavků. 
 
 
7.2 Péče našeho kontaktního centra 

Při využívání infrastruktury digitálních služeb Porsche máte možnost 
asistence našeho kontaktního centra. Můžete tak například 
provádět změny ve svých osobních zákaznických údajích, 
rezervovat služby online a příp. využívat další služby 
prostřednictvím našeho telefonického kontaktního centra. Za tímto 
účelem musíte kontaktnímu centru sdělit své Porsche ID. Poté co 
sdělíte své Porsche ID nebo jiné bezpečnostní prvky, získá kontaktní 
centrum přístup přímo k vašemu uživatelskému účtu Porsche ID 
nebo do portálu My Porsche a provede tam vaším jménem 
požadované změny či aktivity. Zaměstnanci kontaktního centra 
provedou pouze úkony, které výslovně požadujete. Pokud jste 
souhlasili s tím, že chcete být kontaktováni prostřednictvím 
příslušných kanálů, může vás navíc kontaktní centrum aktivně 
kontaktovat telefonicky / SMS zprávou / e-mailem / prostřednictvím 
rychlého zasílání zprav, a to za účelem asistence při registraci, 
aktivaci a použití služeb. 
 
Právním základem pro zpracování vašich údajů kontaktním centrem 
je smluvní plnění. 
 
7.3 Poskytování informací o službách a záruce 
Abychom vám v portálu My Porsche mohli poskytovat informace 
o vašem vozidle, aktuálních záručních svolávacích akcích, 
zpracováváme základní údaje o výbavě a vozidle, jako je 
identifikační číslo vozidla, aktuální záruka, modelový rok a obrázek 
modelu. Zpracovávání vašich osobních údajů probíhá v rámci 
našeho smluvního plnění. Výše uvedené údaje poskytnuté pro tento 
účel máme k dispozici po dobu trvání vašeho vztahu k vozidlu.  
 
7.4 Žádost o termín servisu 
Chcete-li prostřednictvím portálu My Porsche požádat o termín 
v servisu u prodejců Porsche a v servisu, můžeme na vaši žádost 
provozovnám vašeho výběru poskytnout údaje o zákazníkovi 
a vozidle. Pokud nám v rámci žádosti o servis udělíte 
prostřednictvím portálu My Porsche svůj souhlas, zprostředkujeme 
vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, Porsche ID, 
identifikační číslo vozidla, model vozidla, vámi zvolené termíny 
servisu a požadovaný rozsah servisu a doplňující zprávu vaší 
žádosti, stejně jako požadované způsoby kontaktování prodejcem 
nebo servisem v příslušné žádosti. Zprostředkování vašich 
osobních údajů probíhá po jednorázovém udělení vašeho souhlasu 
v rámci příslušné žádosti o servis.  
 
Příslušnou žádost o servis k plnění naší smlouvy s vámi budeme 

mít uloženou po dobu existence vašeho uživatelského účtu. 
 
8. Práva subjektu údajů 
 
Jako subjekt údajů máte četná práva, konkrétně: 
 
Právo na informace: Máte právo na informace o údajích, které 
ukládáme a které se týkají Vaší osoby. 
 
Právo na opravu a výmaz: Můžete nás požádat o opravu 
nesprávných osobních údajů, a pokud jsou splněny zákonné 
požadavky, o jejich výmaz. 
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Omezení zpracování: Můžete požadovat, abychom omezili 
zpracování Vašich údajů, pokud jsou splněny odpovídající zákonné 
podmínky. 
 
Přenositelnost údajů: Pokud jste nám poskytli údaje na základě 
smlouvy nebo souhlasu, můžete nás v souladu s právními 
požadavky požádat o získání vámi poskytnutých údajů ve 
strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo 
o předání těchto údajů jiné odpovědné osobě. 
 
Námitka proti zpracování údajů založená na právním 
základu „oprávněného zájmu“: Z důvodů vyplývajících z vaší 
konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitky proti 
zpracování údajů, pokud jsou založeny na právním základu 
„oprávněného zájmu“. Pokud využijete svého práva vznést námitku, 
zastavíme zpracování vašich údajů, ledaže by tomu v souladu 
s právními požadavky bránily prokazatelně přesvědčivé důvody pro 
další zpracování, které mají přednost před vašimi právy.  
 
Námitka proti používání souborů cookie: Kdykoli můžete 
vznést námitku proti používání souborů cookie. Více informací 
získáte v našich zásadách používání souborů cookie. 

 
Odvolání souhlasu: Pokud jste nám poskytli prohlášení o souhlasu 
se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete tento souhlas 
kdykoli odvolat, s platností do budoucna. Legálnost zpracování 
Vašich údajů až do okamžiku odvolání souhlasu tímto nebude 
dotčena. 
 
Právo podat námitku k dozorovému úřadu: Pokud se 
domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu se 
zákonem, můžete podat námitku k př íslušnému dozorovému 
úřadu. V tomto směru se můžete obrátit na úřad pro ochranu 
osobních údajů místně př íslušný dle Vašeho bydliště či země nebo 
na úřad pro ochranu osobních údajů, jehož pravomoci podléhá 
naše společnost. 

Jak nás můžete kontaktovat: Budete-li mít jakékoli dotazy 
ohledně shromažďování a/nebo zpracování Vašich osobních údajů, 
Vašich práv jako subjektu údajů a/nebo Vašeho souhlasu, který jste 
nám poskytli, můžete nás rovněž kontaktovat zdarma 
prostřednictvím emailové adresy smartmobility@cz.porsche.com 
nebo poštovní adresy uvedené výše v č lánku 1. Pokud nás budete 
kontaktovat, ujistěte se, že budeme moci Vaši osobu jasně 
identifikovat. 
 
9. Bezpečnost údajů 
 
Zavedli jsme veškerá potřebná nejmodernější technická a 
organizační opatření k zajištění odpovídající úrovně ochrany Vašich 
osobních údajů s ohledem na hrozící rizika v souladu s platnými 
právními předpisy. 
  
10. Odkazy na nabídky třetích stran 
 
Webové stránky jiných poskytovatelů, na které tato webová stránka 
odkazuje, byly a jsou navrženy a poskytovány cizími poskytovateli. 
Design, obsah a funkce stránek, na něž je uveden odkaz, jsou mimo 
naši kontrolu. Výslovně se distancujeme od veškerého jejich 
obsahu. Upozorňujeme, že webové stránky cizích poskytovatelů, na 
které je na této webové stránce uveden odkaz, mohou na Vašem 
koncovém zař ízení instalovat své vlastní soubory cookies a/nebo 
shromažďovat osobní údaje, a tyto aktivity jsou mimo oblast naší 
kontroly. Proto prosím směřujte své př ípadné dotazy v tomto 
ohledu př ímo na poskytovatele stránek uvedené v odkazech. 
 
Datum: 01.08.2018 
 

mailto:connect@cz.porsche.com
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Zvláštní prohlášení o ochraně osobních údajů a soukromí 
pro služby My Porsche a služby Porsche Connect 

 
 
 
Na portálu My Porsche nebo v obchodě Porsche Connect můžete 
požádat o služby My Porsche nebo služby Porsche Connect a 
aktivovat licence pro poskytování služeb. Za tímto účelem musíte 
být zaregistrováni na portálu My Porsche a mít uživatelský účet 
Porsche ID. V závislosti na službě můžete používat a spravovat 
služby portálu My Porsche a služby Porsche Connect 
prostřednictvím různých aplikací Porsche, portálu My Porsche 
a také (jsou-li k dispozici pro vaše vozidlo) je používat a spravovat 
ve svém vozidle prostřednictvím bezdrátového připojení. 
 
 
1. Požadavek na služby a aktivace služeb 
 
Máte možnost požadovat jednotlivé služby nebo balíček služeb My 
Porsche nebo Porsche Connect a aktivovat si licence pro 
poskytování služeb. Př i výběru konkrétní služby nebo balíčku 
služeb si můžete v popisu produktu u jednotlivých služeb zobrazit 
rovněž informace týkající se shromažďování, zpracování a použití 
osobních údajů v rámci požadované služby. V zájmu splnění Vašeho 
požadavku a s ním souvisejícího smluvního vztahu zpracováváme a 
používáme nejen informace z Vašeho požadavku, ale také Vaše 
osobní údaje, které jste zadali př i registraci. Před dokončením 
Vašeho požadavku můžete změnit fakturační adresu. V tom 
př ípadě použijeme informace o adrese, které jste zadali pro 
účely fakturace.  
 
Zpracování plateb za placené služby v rámci My Porsche a Porsche 
Connect probíhá prostřednictvím poskytovatele platebních služeb 
Arvato (viz článek 5 Obecného prohlášení o ochraně osobních údajů 
a soukromí pro My Porsche a obchod Porsche Connect).  Správa 
informací o Vaší kreditní kartě a zpracování plateb probíhá výhradně 
prostřednictvím systémů poskytovatele platebních služeb. 
V př ípadě požadavku na placené služby zašleme poskytovateli 
platebních služeb fakturovanou částku a jednorázový transakční 
klíč, který umožní alokaci Vaší platby za účelem jejího zpracování. 
Pokud vkládáte informace o kreditní kartě v rámci požadavku na 
služby, činíte tak př ímo v políčku pro zadávání údajů poskytovatele 
platebních služeb, který tyto informace nezávisle ukládá a používá 
k provedení Vašich plateb. Naše společnost neshromažďuje ani 
neukládá žádné informace o Vašich kreditních kartách. Pokud 
chcete získat informace o povaze, rozsahu a účelu sběru a použití 
informací týkajících se kreditních karet, obraťte se př ímo na 
poskytovatele platebních služeb. Další informace týkající se 
zpracování informací o kreditní kartě a zpracování plateb najdete v 
Obecném prohlášení o ochraně osobních údajů a soukromí pro My 
Porsche a obchod Porsche Connect. 
 
Po dokončení požadavku si můžete aktivovat požadované služby. 
Systém poté uloží Vaše oprávnění k užívání těchto služeb a seznam 
dostupných služeb bude odpovídajícím způsobem aktualizován. 
 
Aby bylo možné používat určité služby Smart Mobility (např. nabídky 
dobíjecích stanic), je v mnoha zemích při nákupu produktu zaslána 
poštou personalizovaná karta obsahující RFID čipy (karta Porsche 
ID Card). Po doručení je nutné kartu aktivovat v portálu My Porsche 
a pak je možné ji používat k ověření v podporované infrastruktuře 
(např. ve veřejné dobíjecí stanici). Na kartě je uloženo identifikační 
číslo, které je možné přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Na 
samotné kartě nejsou kromě identifikačního čísla uloženy žádné 
digitální osobní údaje, zejména ne vaše jméno nebo adresa.  
Při ztrátě karty ji může uživatel zablokovat v portálu My Porsche. 
Není-li uvedeno jinak, provádíme postupy zpracování popsané 
v tomto odstavci, abychom splnili své smluvní závazky podle čl. 6, 
odst. 1, písm. b) nařízení GDPR.  

 
2. Využití služeb My Porsche a služeb Porsche Connect  
 
Požadované služby My Porsche a služby Porsche Connect můžete 
- v závislosti na typu služby - používat ve svém vozidle (pokud jsou 
pro Vaše vozidlo k dispozici) prostřednictvím bezdrátového 
př ipojení k síti nebo prostřednictvím dalších koncových zař ízení na 
portálu My Porsche, ve Vaší aplikaci Porsche Connect a Porsche 
Car Connect a rovněž prostřednictvím všech nebo některých 
př ístupových míst, pokud jsou k dispozici. Znamená to, že Vaše 
vozidlo nebo odpovídající koncové zař ízení se př ipojí 
k Infrastruktuře digitálních služeb Porsche.  
 
Pokud využíváte online služby požadované prostřednictvím portálu 
My Porsche nebo obchodu Porsche Connect ve svém vozidle nebo 
na dalších koncových zař ízeních, zpracováváme Vaše osobní údaje; 
cílem tohoto zpracování je umožnit Vám využívání online služeb, 
poskytnout Vám podporu a další konkrétně definované účely. Pokud 
není uvedeno jinak, shromažďujeme, zpracováváme a používáme 
Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nutném k tomu, abychom Vám 
umožnili využívat př íslušné služby My Porsche nebo služby Porsche 
Connect.  
 
Během používání jednotlivých služeb My Porsche nebo služeb 
Porsche Connect jsou zpracovávány následující kategorie osobních 
údajů v závislosti na funkci konkrétní služby; účelem je poskytnout 
Vám př íslušné služby a splnit související smluvní závazek vůč i Vám. 
Právní základ v jednotlivých dále uvedených př ípadech je plnění 
smlouvy. 
 
a) Identifikační údaje, např . informační číslo vozidla, Vaše 

identifikační údaje Porsche ID a identifikační údaje Vašich 
koncových zař ízení a mobilních rádiových modulů (MRM) 
potřebné k identifikaci Vaší osoby nebo Vašeho koncového 
zař ízení nebo vozidla za účelem navázání spojení, které 
umožní využívání služeb nebo př ístup k obsahu. 

b) Údaje týkající se oprávnění, mj. skutečnost, že vozidlo nebo 
odpovídající koncové zař ízení bylo aktivováno pro př íslušnou 
službu Porsche Connect a může být př iřazeno k Vašim 
registračním údajům z Infrastruktury digitálních služeb 
Porsche. 

c) Př ihlašovací údaje potřebné, pokud chcete ve Vašem vozidle 
nebo na dalších koncových zař ízeních využívat služby jiných 
poskytovatelů vyžadující př ihlášení. 

d) Komunikační údaje nutné k navázání spojení mezi Vaším 
vozidlem a/nebo jiným koncovým zař ízením a našimi servery 
nebo servery externích poskytovatelů obsahu služeb 
Porsche Connect. 

e) Informace o místě a pohybu nutné k zobrazení obsahu, který 
souvisí s místem, ve vozidle. 

f) Hlasové údaje, které u některých služeb Porsche Connect 
umožňují hlasové ovládání a hlasové vstupy. Hlasové údaje 
jsou k nám přenášeny z vozidla nebo koncového zař ízení ve 
formě nahrávky, která je následně převedena na text. Text 
generovaný poskytovatelem služeb je pak poslán zpět do 
vozidla; nahrávku poté smažeme.  

g) Kontaktní informace používané v komunikačních službách 
např . k zaslání emailu nebo textové zprávy.  

h) Údaje o fakturování, jako je například podrobný účet 
s dobíjením. Tyto informace propojujeme s kontaktními 
a platebními údaji případně pro jednotlivé fakturační účely. 

i) Další obsah, který s námi nebo s našimi poskytovateli služeb 
musíte sdílet, abychom Vám mohli poskytovat služby. 
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Podrobné informace o tom, jaké údaje jsou předmětem sběru a 
zpracování v rámci jednotlivých online služeb najdete v popisu 
př íslušných online služeb na stránkách https://connect-
store.porsche.com/cz/cs/. 
 
Jako databázi pro vytváření anonymních statistik využívání máme 
po dobu 12 měsíců uložené zobrazení služeb spolu s identifikačním 
číslem vašeho vozidla a časovým razítkem.  
 
3. Využití služeb externích poskytovatelů 
 
Pokud využíváte služby externích poskytovatelů, které si nemůžete 
objednat prostřednictvím portálu My Porsche nebo obchodu 
Porsche Connect, může se ve Vašem vozidle nebo na Vašem 
koncovém zař ízení zobrazit obsah zprostředkovaný těmito 
službami a může dojít k přenosu informací mezi Vaším vozidlem 
nebo koncovým zař ízením a př íslušným poskytovatelem služeb. 
Pokud propojíte své vozidlo s mobilním koncovým zař ízením, 
zobrazí se obsah pouze pomocí systému „infotainment“ 
zabudovaného ve Vašem vozidle (PCM, Porsche Communication 
Management). Naše společnost nemá př ístup k těmto službám 
externích poskytovatelů, ani se nevyjadřuje k jejich obsahu. Proto 
si, prosím, prostudujte př íslušné informace těchto externích 
poskytovatelů týkající se ochrany osobních údajů a soukromí.  
Př i využívání těchto služeb externích poskytovatelů je možné, že 
osobní údaje budou používány nad rámec nutný k poskytování 
těchto služeb a jejich řádnému fungování.  
Zpracování údajů těmito externími poskytovateli, stejně jako místo, 
kde probíhá zpracování, jsou mimo naši kontrolu. Proto, prosím, 
směřujte své př ípadné dotazy týkající se povahy, rozsahu a účelu 
sběru a použití osobních údajů v souvislosti s př íslušnými online 
sužbami př ímo na tyto externí poskytovatele. 
 
Veškeré zpracování údajů popsané v tomto č lánku, konkrétně 
přenos údajů externím poskytovatelům, provádíme za účelem 
plnění naší smlouvy s Vámi. 
 
4. Zvláštní poznámky k využití služeb Porsche Connect 

ve vozidle 
 
Pokud Váš vůz disponuje systémem PCM vestavěným ve Vašem 
vozidle a mobilním rozhraním služeb týkajících se vozidla 
(„př ipojená brána“-„Connected Gateway“, nebo cGW), mohou být 
propojeny s Infrastrukturou digitálních služeb Porsche 
prostřednictvím bezdrátového př ipojení k síti. Ve svém voze tak 
můžete používat jak služby Porsche Connect, které jste si objednali 
prostřednictvím našeho obchodu Porsche Connect, tak služby 
externích poskytovatelů, které jste si objednali jinde, nezávisle na 
naší nabídce. 
 
4.1. Př ipojení 
V závislosti na funcích Vašeho vozu může být př ipojení zajištěno 
voláním do rozhraní vozidla prostřednictvím př ipojení přes Wi-Fi z 
externího zař ízení nebo prostřednictvím modulu bezdrátové sítě 
systému PCM ve Vašem vozidle. V závislosti na funkcích Vašeho 
vozu může mít modul bezdrátové sítě systému PCM ve Vašem voze 
instalovanou nebo předinstalovanou vyjímatelnou SIM kartu nebo 
trvale nainstalovanou SIM kartu. 
 
Není-li výslovně uvedeno jinak, veškeré zpracování údajů uvedené 
v tomto článku provádíme za účelem plnění naší smlouvy s Vámi. 
 
4.1.1 Definice 

a) Instalovaná vyjímatelná SIM karta 
V závislosti na funkcích Vašeho vozidla můžete ve svém 
vozidle sami vytvoř it př ipojení prostřednictvím SIM 
karty, kterou jste obdrželi od svého poskytovatele 
bezdrátového př ipojení a kterou nainstalujete ve svém 
vozidle ("instalovaná vyjímatelná SIM karta"). Za Vaši 
vlastní nainstalovanou vyjímatelnou SIM kartu a př íslušné 
procesy zpracování dat odpovídá Váš poskytovatel 
bezdrátového př ipojení k síti.  S př ípadnými dotazy 

týkajícími se povahy, rozsahu a účelu shromažďování, 
zpracování a použití dat a jejich zabezpečení př i 
přenosu signálu se proto prosím obracejte př ímo na 
daného poskytovatele. 

b) Předinstalovaná vyjímatelná SIM karta 
V závislosti na funkcích Vašeho vozidla může být 
př ipojení zajištěno vyjímatelnou SIM kartou, kterou pro 
Vás výrobce již naistaloval předem („předinstalovaná 
vyjímatelná SIM karta“). Další informace o dostupnosti 
této varianty v jednotlivých zemích naleznete na adrese 
https://connect-store.porsche.com/cz/cs/. 

c) Trvale nainstalovaná SIM karta 
V závislosti na funkcích Vašeho vozidla může být 
př ipojení zajištěno pomocí SIM karty, která již byla ve 
vašem vozidle instalována výrobcem a která není 
vyměnitelná („trvale nainstalovaná SIM karta“). Trvale 
nainstalovanou SIM kartu nelze ručně odstranit pro 
přerušení př ipojení. Informace o odpovědnosti za 
procesy zpracování dat v souvislosti s trvale 
nainstalovanou SIM kartou naleznete v části. 4.1.3 níže. 

d) Provozovatel sítě a provozovatel virtuální sítě 
„Provozovatel (telekomunikační) sítě“ provozuje 
telekomunikační síť a poskytuje př íslušným účastníkům 
př ístup k této síti. „Provozovatel virtuální sítě“ sdružuje 
jednotlivá síťová řešení založená na infrastrukturách a 
technologiích různých provozovatelů sítí, aniž by vlastnil 
svou vlastní síťovou infrastrukturu. 

 
4.1.2  Ukládání dat př i výrobě vozidel 
Pokud je Vaše vozidlo Porsche vybaveno předinstalovanou 
vyjímatelnou SIM kartou nebo trvale nainstalovanou SIM kartou, 
ukládáme v procesu výroby vozidla č ísla SIM karty (ICCID, IMSI, 
MSISDN) spolu s př íslušným identifikačním č íslem zař ízení a 
vozidla. Tyto údaje se ukládají za účelem správy č ísel SIM karty a 
pro možnost př iřazení č ísla SIM karty k vozidlu např íklad 
v př ípadech, kdy od společnosti Porsche Smart Mobility GmbH 
požadují poskytnutí informací orgány státní správy.  
 
4.1.3  Výměna dat v př ípadě trvale nainstalovaných SIM karet 
V př ípadech, kde je tato funkce dostupná, volají bezdrátové síťové 
moduly vozidel Porsche s aktivními trvale nainstalovanými SIM 
kartami do bezdrátových sítí př íslušných provozovatelů bez ohledu 
na to, zda jste provedli registraci v našem obchodě Porsche 
Connect nebo jste si objednali služby Porsche Connect. Může 
probíhat výměna telekomunikačních dat (shromážděná data 
zpracovávaná a používaná v rámci poskytování telekomunikačních 
služeb nebo za účelem zajištění př ipojení) za účelem bezdrátového 
př ipojení k síti nebo za účelem zajistit, popř ípadě s cílem umožnit 
Vám využívat ve Vašem vozidle př íslušné online funkce služeb 
Porsche Connect, které jste si objednali, prostřednictvím 
bezdrátových sítí př íslušného provozovatele např . prostřednictvím 
bezdrátových buněk.  
V rámci bezdrátového př ipojení k síti je možné, že př i přenosu 
signálů prostřednictvím veřejných telekomunikačních sítí z Vašeho 
vozidla mohou třetí osoby, zejména provozovatelé sítí, př istupovat 
k určitým informacím a př ípadně určit Vaši polohu. Kromě 
př íslušného provozovatele sítě mohou mít v průběhu přenosu 
př ístup k těmto informacím také operátoř i virtuálních sítí.  
Př ipojení prostřednictvím trvale nainstalovaných SIM karet je 
zajištěno prostřednictvím následujících provozovatelů virtuálních 
sítí: 
 CUBIC Telecom, Cubic Telecom Limited, Corrig Court, Corrig 

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

Německo. 
Pro informace týkajícími se povahy, rozsahu a účelu sběru, 
zpracování a použití údajů a o jejich zabezpečení př i přenosu 
signálu se proto prosím obracejte př ímo na provozovatele virtuální 
sítě. 
 
4.1.4  Zpracování dat v rámci telekomunikačních služeb 

https://connect-store.porsche.com/cz/cs/
https://connect-store.porsche.com/cz/cs/
https://connect-store.porsche.com/cz/cs/
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Shromažďujeme, zpracováváme a používáme Vaše osobní údaje 
(např . jméno, adresu a datum narození), které jste nám poskytli 
v průběhu registrace v portálu My Porsche nebo do obchodu 
Porsche Connect, nebo které jste uvedli, když jste si objednávali 
telekomunikační služby v portálu My Porsche nebo v obchodě 
Porsche Connect za účelem založení, změny nebo ukončení 
smluvního vztahu v souvislosti s těmito telekomunikačními 
službami, nebo s cílem vytvoř it jejich obsah. Uvedené údaje jsou 
pro tyto účely uchovávány nejdéle do konce kalendářního roku po 
ukončení př íslušného smluvního vztahu. 
 
V rámci Infrastruktury digitálních služeb Porsche nedochází ke 
shromažďování, zpracování či používání údajů o provozu sítě, které 
jsou generovány př i použití bezdrátového př ipojení (např íklad 
počátek a konec př íslušného př ipojení), údajů o poloze mobilního 
př ipojení, o koncových bodech př ipojení a dynamických IP 
adresách IP, s výjimkou č ísel SIM karty a zař ízení a objemu 
použitých dat. Pro informace týkajícími se povahy, rozsahu a účelu 
sběru, zpracování a použití dat se proto prosím obracejte př ímo na 
př íslušného provozovatele sítě. 
 
4.1.5 Zpracování dat v rámci dalších služeb bezdrátového 

př ipojení 
Pokud jste si objednali rozšířené služby př ipojení, např íklad balíčky 
Wi-Fi, dochází k výměně informací mezi naším systémem, 
rozhraním bezdrátové sítě Vašeho vozidla a operátorem virtuální 
sítě za účelem aktivace a deaktivace datových balíčků trvale 
nainstalované SIM karty ve vozidlech Porsche. 
Př i správě předinstalovaných vyjímatelných SIM karet a trvale 
nainstalovaných SIM karet ve vozidlech Porsche a př i výpočtu 
objemu dat, které máte k dispozici a objemu použitých dat v rámci 
jednotlivých datových balíčků, které jste si objednali, dochází mezi 
systémem, rozhraním bezdrátové sítě Vašeho vozidla a 
provozovatelem virtuální sítě k další výměně dat, a to identifikačního 
č ísla vozidla, čísla Vaší SIM karty, informací o stavu př íslušné SIM 
karty a popř ípadě i objem použitých a zbývajících dat v př íslušném 
období. Tyto údaje u nás budou uloženy po dobu trvání př íslušného 
smluvního vztahu. Uvedené údaje uchováváme také po dobu 12 
měsíců jako základ pro generování anonymních výkazů o využití dat.  
 
4.1.6  Další zpracování dat na základě zákonných povinností 
Kromě zpracování údajů popsaných výše v části 4.1.3 až 4.1.5 
shromažďujeme, zpracováváme a používáme telekomunikační 
údaje (údaje, které jsou shromažďovány, zpracovávány a využívány 
v rámci poskytování telekomunikačních služeb a/nebo zajištění 
př ipojení) pouze na základě a podle platných právních předpisů, 
které se na nás vztahují – např íklad k naplnění našich zákonných 
povinností uchovávat osobní údaje a zpř ístupňovat osobní údaje 
bezpečnostním orgánům a orgánům č inným v trestním ř ízení. 
 
Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v rámci plnění zákonné 
povinnosti, které podléháme, nebo na základě našeho oprávněného 
zájmu na dodržování zákonných požadavků. 
 
4.1.7 Kontrola totožnosti 
V některých zemích může být př i objednávání některých 
telekomunikačních služeb z právních důvodů nutné provádět 
kontroly totožnosti na základě dokladu totožnosti. Za tímto účelem 
využíváme externí poskytovatele služeb IDnow GmbH, Auenstr. 
100, 80469 Mnichov, Německo. Shromažďování, zpracování a 
používání údajů v souvislosti s kontrolou totožnosti provádí na svou 
odpovědnost výhradně tento externí poskytovatel služeb. Pro 
informace týkajícími se povahy, rozsahu a účelu shromažďování, 
zpracování a použití dat se proto prosím obracejte př ímo na tohoto 
externího poskytovatele. Tyto informace naleznete zde. 
Pro kontrolu Vaší totožnosti budete př i objednávání služby 
přesměrováni na externí server poskytovatele služeb. Vámi 
poskytnuté informace, které je třeba ověř it (vaše jméno, adresa a 
datum narození) poskytovateli služeb spolu s číslem procedury, aby 
bylo později možné př iřadit výsledek kontroly totožnosti. Po 
kontrole totožnosti nám poskytovatel služeb sdělí výsledek kontroly 

totožnosti pod č íslem procedury. Údaje z této kontroly totožnosti 
nezasíláme žádným třetím stranám, s výjimkou př ípadů, kdy jsme 
povinni tak učinit ze zákona.  Př ístup ke kopii vašeho dokladu 
totožnosti uchovávaného poskytovatelem služeb získáváme také 
pouze v těchto př ípadech, a to pouze za účelem splnění našich 
zákonných povinností. 
 
Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v rámci plnění zákonné 
povinnosti, které podléháme, nebo na základě našeho oprávněného 
zájmu na dodržování zákonných požadavků. 
 
4.2. Nastavení parametrů vozidla a př ipojení vozidla k síti 
Abychom Vám umožnili využití našich služeb ve Vašem vozidle, 
musí být Vaše vozidlo uloženo v uživatelském účtu Porsche ID. Za 
tímto účelem je třeba zadat identifikační č íslo vozidla do aplikace 
My Porsche, nebo nechat zadání provést autorizovaným 
prodejcem. Identifikační číslo Vašeho vozidla budeme zpracovávat 
pro účely ověření vozidla, zajištění př ipojení vozidla a př iřazení 
př íslušného rozsahu služeb pro Vaše vozidlo, k aktivaci a 
poskytování těchto služeb a pro další účely definované a podrobně 
vysvětlené v př íslušných odstavcích. Abychom Vám umožnili 
př ipojení Infrastruktuře digitálních služeb Porsche, je v našem 
systému vytvořen a uložen „párovací kód“, který se Vám zobrazí v 
aplikaci My Porsche. 
 
Pro účely ověření je dále třeba, abyste po zadání vašeho 
identifikačního čísla vozidla nahráli kopii svého dokladu totožnosti a 
důkazu o vlastnictví vozidla a v př ípadě, že nejste vlastníkem 
vozidla, plnou moc vystavenou majitelem vozidla, nebo abyste tyto 
doklady předložili svému autorizovanému prodejci. Tyto dokumenty 
budou přezkoumány na základě našich ověřovacích kritérií. Jako 
důkaz úspěšného ověření uložíme také jména, data narození, místa 
narození, adresy a informace o platnosti dokladů uvedených v 
př íslušných dokladech totožnosti a identifikační čísla vozidel, jména 
vlastníků a adresy uvedené v dokladu o vlastnictví. Po dokončení 
procesu ověření budou kopie dokumentů smazány. 
 
Jakmile bude Vaše vozidlo poprvé nebo následně př iřazeno 
Vašemu účtu Porsche ID, musí být vozidlo př ipojeno k 
Infrastruktuře digitální služby Porsche. Chcete-li provést př iřazení, 
zadejte „párovací kód“, který se zobrazuje v aplikaci My Porsche 
v systému PCM Vašeho vozidla. Systém PCM Vašeho vozidla pak 
nejprve použije párovací kód a identifikační č íslo vozidla pro 
př ihlášení do našeho systému. Tyto údaje potřebujeme k tomu, 
abychom mohli př idružit Vaše vozidlo k Vašemu uživatelskému účtu 
Porsche ID v průběhu používání účtu, např . př i př ístupu ke službě, 
a k ověření, že jste oprávněni př íslušné služby využívat. Jakmile 
dojde k úspěšnému př iřazení, náš systém přenese seznam 
aktuálně dostupných služeb do systému PCM Vašeho vozidla. 
Chcete-li používat služby, které jsou mimořádně důležité pro 
zajištění bezpečnosti, musíte zadat zvláštní čtyřmístný PIN kód. 
Osobní PIN kód můžete nastavit v aplikaci My Porsche a kdykoli jej 
změnit. PIN kód je uložen šifrovaný. Po zadání PIN kódu ve Vašem 
vozidle je tento kód opět zašifrován a odeslán do našeho systému 
za účelem kontroly oprávnění. 
Zpracování údajů provádíme za účelem plnění naší smlouvy s Vámi. 
 
4.3  Vyvolání seznamu dostupných služeb a př ístup k 

službám 
Př i každém započetí č i ukončení cesty, a pokud vyberete urč ité 
služby, systém PCM Vašeho vozidla nejprve použije identifikační 
č íslo vozidla pro př ihlášení do Infrastruktury digitálních služeb 
Porsche. Tyto údaje potřebujeme k propojení Vašeho vozidla s 
Vaším uživatelským účtem Porsche ID a ke kontrole, zda jste 
oprávněni př íslušné služby používat. Po př ihlášení k zahájení či 
ukončení cesty se bude do systému PCM Vašeho vozidla odeslán 
aktuální seznam dostupných služeb. Zpracování údajů provádíme 
za účelem plnění naší smlouvy s Vámi. 
 
Jako databázi pro generování anonymních statistik využití dat 
ukládáme a používáme vyvolání seznamu dostupných služeb a 
př íslušného servisního př ístupu v souvislosti s identifikačním číslem 

https://go.idnow.de/privacy/en
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vozidla spolu s časovým razítkem po dobu 30 dnů. Právním 
základem pro zpracování Vašich údajů je náš legitimní zájem o 
anonymní analýzu chování př i používání dat. 
 
4.4 Deaktivace služeb a výměna dat 
V závislosti na typu př ipojení k bezdrátové síti, funkcích 
instalovaných ve Vašem vozidle a aktivovaných službách může být 
výměna dat vozidla zcela nebo částečně deaktivována 

a) vyjmutím SIM karty nebo odpojením koncového zař ízení, 
pokud je bezdrátové př ipojení k síti zajištěno 
prostřednictvím nainstalované nebo předinstalované 
vyjímatelné SIM karty nebo prostřednictvím Wi-Fi sítě; 
nebo 

b) odpovídající úpravou nastavení v nabídce PCM systému 
Vašeho vozidla. Po provedení změny nastavení některé 
služby nemusí fungovat v plném rozsahu, popř ípadě 
vůbec. 

Deaktivací bezdrátového modulu v nastavení systému PCM mohou 
cestující ve vozidle deaktivovat výměnu dat, která probíhá 
v systému PCM Vašeho vozidla prostřednictvím př ipojení k 
bezdrátové síti. 
 
Aktivací „soukromého režimu“ mohou cestující ve vozidle 
deaktivovat výměnu dat prostřednictvím př ipojené brány a s touto 
výměnou související zpracování Vašich osobních údajů. To 
znemožní používání služeb týkajících se vozidla a zabrání př ístupu 
k vozidlu a k informacím o vozidle (např . o poloze vozidla). 
Deaktivace se nevztahuje zejména na funkce a služby požadované 
zákonem, jako je systém tísňového volání „SOS-Call“ č i další 
systémy tísňového volání. 
 
Abychom mohli v konkrétních př ípadech poskytovat př íslušné 
služby, může být nezbytné, pokud jsou pro Vaše vozidlo tyto služby 
k dispozici, aby př ipojená brána udržovala bezdrátové síťové 
spojení s bezdrátovými buňkami př íslušného provozovatele 
bezdrátové sítě, a to navzdory aktivaci soukromého režimu (s 
ohledem na výměnu dat v rámci př ipojení, viz bod 4.1) a aby 
v jednotlivých př ípadech probíhala výměna dat prostřednictvím 
bezdrátového př ipojení k síti, jak je uvedeno v př íslušném popisu 
služby na adrese www.porsche.com/connect. Služby, které nelze 
deaktivovat, jsou takto v nabídce možností „soukromý režim“ 
označeny. 
 
4.5  Využití online služeb neregistrovanými ř idič i 
Pokud Vaše vozidlo nebo systém PCM Vašeho vozidla používají i 
další uživatelé, mohou být shromažďovány, zpracovány a používány 
údaje uvedené v odstavci 2 a) až h). Pokud tyto další osoby nemají 
vlastní uživatelský účet Porsche ID, budou tyto informace 
shromažďovány a uloženy pod Vaším uživatelským účtem Porsche 
ID. 
V tomto př ípadě není z důvodů chybějících identifikačních údajů 
možné daného dalšího ř idiče identifikovat. 
 
4.6  Online aktualizace softwaru 
Pokud jste v portálu My Porsche aktivovali online aktualizace 
softwaru, mohou být mezi našimi systémy a vaším vozidlem 
vyměňovány údaje za účelem aktualizace softwaru systémů vašeho 
vozidla a za účelem odstraňování chyb v softwaru (jako součást 
servisních opatření). Z tohoto důvodu jsou v pravidelných 
intervalech s našimi systémy vyměňovány informace 

o identifikačním čísle vozidla, identifikaci zařízení a aktuální verzi 
softwaru, vašem Porsche ID a o autorizaci. V konkrétních 
případech (např. při aktualizacích) budou do našich systémů 
přeneseny také informace o vybavení a také o technickém stavu 
vašeho vozidla. Online aktualizace softwaru a s ní spojené 
zpracování osobních údajů můžete vypnout deaktivací této funkce 
v portálu My Porsche. 
 
4.7. Analýza produktů, zlepšování a zpracování skupinových 
dat 
Pokud v rámci instalace systému PCM ve vozidle budete souhlasit 
s přenosem údajů nebo pokud aktivujete ve svém vozidle funkci 
systému PCM, může vaše vozidlo v závislosti na výbavě přenášet 
do našich systémů údaje o využití vašeho informačního a zábavního 
systému, technické údaje o vozidle a s ním spojené údaje o okolí 
v kombinaci s dočasným identifikačním klíčem. Tyto přenesené 
údaje používáme k analýze a zlepšování našich produktů a služeb.  
 
Jednotlivé služby, jako je doprava v reálném čase nebo funkce 
upozornění na riziková místa, závisejí na poskytování informací 
o umístění, okolí a pohybu vašeho vozidla, aby mohly z údajů 
vašeho vozidla a z údajů jiných vozidel vyhodnotit nové a přesnější 
informace, jako je například aktuální dopravní situace a stav na 
silnicích (skupinové služby). K tomuto účelu lze v rámci použití 
z vašeho vozidla přenášet informace poloze, vozidle, okolí a také 
informace o pohybu. Tyto uvedené údaje poskytujeme třetím 
stranám pouze hromadně a bez vztahu k vám nebo vašemu vozidlu. 
 
Zpracování zde uvedených údajů pro analýzu a vylepšení produktů 
a také zpracování skupinových dat vychází z našeho oprávněného 
zájmu o analýzu a zlepšování našich produktů a služeb a také 
poskytování přesnějšího obsahu v souvislosti se skupinovými 
službami. 
 
Přenos údajů k těmto účelům můžete kdykoli deaktivovat 
v nastavení služby PCM vašeho vozidla v nabídce „Porsche 
Connect“. Upozorňujeme, že deaktivací můžete omezit funkčnost 
jednotlivých služeb, zejména skupinových služeb, jako je doprava 
v reálném čase a funkce oznamující riziková místa. Výměně údajů 
dále můžete zabránit, když aktivujete „Soukromý režim“, jak je 
uvedeno v bodě 4.4. 
 
5. Práva subjektů údajů 
 
Jako subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním dat mnoho 
práv – pro informace o těchto právech viz část 9 Obecného 
prohlášení o ochraně osobních údajů a soukromí pro portál My 
Porsche a obchod Porsche Connect. 
 
6. Dodatky k této ochraně údajů a k prohlášení o ochraně 

osobních údajů 
 
Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně údajů 
a ochrany osobních údajů. Aktualizovaná verze prohlášení o 
ochraně údajů a ochrany osobních údajů je k dispozici na adrese 
https://connect-store.porsche.com/cz/cs/t/privacy. 
 
Datum: 01.08.2018 
 

 

  

http://www.porsche.com/connect
https://connect-store.porsche.com/cz/cs/t/privacy
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Politika týkající se používání souborů cookies v rámci obchodu Porsche Smart Mobility 

 

Působnost 
Tyto zásady použití souborů cookie se vztahují na obecné 
a konkrétní prohlášení o ochraně osobních údajů Porsche Connect 
a popisují způsob, rozsah, účel a právní základ a také možnost 
vznést námitku při zpracování souborů cookie. Kromě toho pro 
veškeré další informace platí obecné a konkrétní zásady ochrany 
osobních údajů pro službu Porsche Connect. Datum: 25. 5. 2018 
 
Co jsou soubory cookies? 
Používáme soubory cookie, abychom Vám př i návštěvě našich 
webových stránek mohli nabídnout komplexní funkce a aby 
využívání našich webových stránek bylo pro Vás pohodlnější. 
Soubory cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy na Vašem 
zař ízení pomocí internetového prohlížeče.  
 
Vaše možnosti 
Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas 
s používáním souborů cookies a s jejich ukládáním na Vašem 
poč ítači. Naše webové stránky si můžete samozřejmě prohlížet i 
bez použití souborů cookies. Pokud nechcete, aby se soubory 
cookies ukládaly na Vašem poč ítači, můžete zablokovat jejich 
ukládání v nastavení Vašeho prohlížeče. Uložené soubory cookies 
můžete kdykoliv vymazat v systémovém nastavení Vašeho 
prohlížeče. Upozorňujeme však, že v př ípadě deaktivace souborů 
cookies může dojít k omezení funkčnosti našich nabídek.  
 
Kategorie souborů cookies 
Používáme soubory cookies k různým účelům a pro různé funkce. 
V tomto ohledu rozlišujeme, zda jsou soubory cookies naprosto 
nezbytné z technického hlediska (technická nezbytnost), jak dlouho 
jsou uloženy a používány (délka uložení), zda jej uložily naše webové 
stránky nebo třetí strany a který poskytovatel umístil cookies na 
Váš počítač (poskytovatel cookies). 
 
Technická nezbytnost 
Cookies, které jsou z technického hlediska naprosto nezbytné: 
Používáme některé soubory cookies, neboť jsou naprosto nezbytné 
k tomu, aby řádně fungovaly naše webové stránky a jejich jednotlivé 
funkce. Tyto cookies jsou automaticky umístěny na Vašem poč ítači, 
jakmile vstoupíte na naše webové stránky nebo použijete určité 
funkce, pokud nemáte ve svém prohlížeč i nastaveno odmítnutí 
cookies. 
Cookies, které nejsou z technického hlediska zcela nezbytné: 
Soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné, jsou na rozdíl od 
výše uvedené kategorie uloženy na Vašem počítač i s tím, že jejich 
cílem je např . zlepšit výkon našich webových stránek a pohodlí př i 
jejich použití nebo uložit Vámi provedené nastavení. Cookies, které 
nejsou technicky zcela nezbytné, používáme rovněž k získání 

informací o frekvenci použití určitých oblastí našich webových 
stránek, abychom je mohli v budoucnu upravit cíleným způsobem 
dle Vašich potřeb a požadavků. Žádné cookies, které nejsou 
technicky nezbytné, neukládáme, pokud a dokud nepotvrdíte 
kliknutím na odpovídající pole, že berete na vědomí naše upozornění 
na používání souborů cookies a že budete nadále používat naše 
webové stránky. 
 
Doba uložení 
Relační cookies: Většina souborů cookies je potřebná pouze po 
dobu trvání Vaší stávající návštěvy webových stránek a portálu My 
Porsche nebo po dobu trvání Vaší stávající relace; jakmile opustíte 
naše webové stránky nebo jakmile vyprší Vaše současná relace, 
tyto cookies budou smazány nebo přestanou mít platnost (tzv. 
„relační cookies“). Relační cookies jsou používány např . k uložení 
urč itých informací, jako jsou např . Vaše př ihlašovací údaje nebo 
obsah nákupního košíku Porsche, během Vaší relace. 
 
Trvalé cookies: Soubory cookies jsou ukládány delší dobu pouze v 
ojedinělých př ípadech, např . s cílem rozpoznat Vás, když 
opakovaně navštívíte naše webové stránky, a umožnit Vám př ístup 
k uloženému nastavení. Díky nim můžete mít rychlejší a pohodlnější 
př ístup k našim stránkám a nemusíte opakovaně nastavovat urč ité 
možnosti, jako např . volbu jazyka. Trvalé cookies budou 
automaticky smazány po uplynutí urč ité předem stanovené doby 
od Vaší návštěvy stránek nebo domény, ze kterých byly cookies 
umístěny na Váš poč ítač. 
 
Průběžné cookies: Tyto soubory cookies jsou využívány ke 
komunikaci mezi různými interními servery Porsche. Jsou umístěny 
na Váš počítač na začátku uživatelské interakce a smazány po 
skončení této interakce. Průběžným cookies je během interakce 
př iděleno jedinečné identifikační číslo, které však neumožňuje 
vyvodit závěry týkající se skutečného zákazníka nebo uživatele.  
 
Poskytovatelé souborů cookies 
Cookies poskytovatele: Umístění cookies obvykle provede 
provozovatel našich webových stránek, který je námi pověřen, 
jakmile konkrétní osoba navštíví naše webové stránky. 
Cizí cookies: Oproti tomu jsou takzvané „soubory cookie 
poskytované třetí stranou“ nastavovány a používány jinými subjekty 
nebo webovými stránkami, například poskytovateli nástrojů analýzy 
webu. Bližší informace o nástrojích webové analytiky a měření 
zásahu uživatelů (reach) najdete ve zbývající části této politiky. 
Nezávislí externí poskytovatelé mohou rovněž používat cookies 
k zobrazení reklam nebo k integraci obsahu ze sociálních sítí, např . 
sociálních pluginů.

 
Následující konkrétní soubory cookies mohou být uloženy, pokud navštívíte naše webové stránky: 
 

Název 
 
Technická 
nezbytnost? 

Doba uložení Poskytovatel Účel 

CIAM.s Ano 
Průběžný 
soubor cookies 

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

Tento soubor cookies je nutný k 
provedení kontroly toho, zda prohlížeč 
uživatele podporuje cookies. 

CIAM.m Ano Relační soubor 
cookies 

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

Tento soubor cookies je nutný k ověření 
věrohodnosti uživatele. 
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CIAM.h Ano 
Relační soubor 
cookies 

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

Tento soubor cookies je nutný k uložení 
relace a př ihlašovacích údajů uživatele v 
My Porsche. 

CIAM.status Ano Relační soubor 
cookies 

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

Tento soubor cookies je nutný 
k monitorování stavu relace uživatele 
v portálu My Porsche. 

pcc.cookieAccepta
nce Ano 

Trvalý sobor 
cookies (doba 
uložení: jeden 
rok) 

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

Tento soubor cookies ukládá rozhodnutí 
uživatele o tom, zda je možné ukládat 
cookies na jeho prohlížeč i na straně 
prohlížeče. 

nonce.* Ano Průběžný 
soubor cookies 

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

Tento soubor cookies ukládá rozhodnutí 
uživatele o tom, zda je možné dočasně 
ukládat cookies na jeho prohlížeči na 
straně serveru. 

PF Ano Relační soubor 
cookies 

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

Tento soubor cookies je nutný k internímu 
ověření věrohodnosti uživatele mezi 
různými servery společnosti Porsche.  

CIAM.pcc Ano 
Relační soubor 
cookies 

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

Tento soubor cookies je nutný k uložení 
relace a př ihlašovacích údajů uživatele 
v portálu My Porsche. 

f5_cspm Ano 
Relační soubor 
cookies 

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

Tento soubor cookies je nutný 
k přesměrování uživatele na proxy server 
ve spojení s funkcí vyvažování zátěže. 

_utma Ne 

Trvalý soubor 
cookies (doba 
uložení: dva 
roky) 

Google 
Tento soubor cookies ukládá počet 
návštěv uživatele pro Google Analytics. 

_utmt Ne Relační soubor 
cookies 

Google 

Tento soubor cookies ukládá typ dotazu 
př ístupu uživatele pro Google Analytics, 
př ičemž rozlišuje události, transakce a 
položky. 

_utmb Ne Relační soubor 
cookies Google Tento soubor cookies ukládá dobu trvání 

relace uživatele pro Google Analytics. 

_utmz Ne 
Relační soubor 
cookies Google 

Tento soubor cookies ukládá odkazující 
stránku, ze které uživatel př išel na portál 
My Porsche pro Google Analytics. 

_utmv Ne Relační soubor 
cookies Google 

Tento soubor cookies agreguje uložená 
data pro Google Analytics tak, aby je 
mohla společnost Porsche AG použít 
v jednotlivých anonymizovaných zprávách. 

NREUM Ne 

Relace souborů 
cookie, které se 
smažou při 
zavření 
prohlížeče 

New Relic Inc. 

Tento soubor cookie se vytvoří pouze 
v prohlížečích, které nepodporují navigaci 
časování API. Pokud prohlížeč podporuje 
navigaci časování API, je možné použít 
nativní rozhraní k určení doby spuštění 
navigace. 

NRAGENT Ne 

Relace souborů 
cookie, které se 
smažou při 
zavření 
prohlížeče 

New Relic Inc. 

Tyto soubory cookie jsou používány ke 
komunikaci mezi metrikou koncového 
uživatele sběratele New Relic 
a příslušnými agenty z webové aplikace. 
Token identifikuje a koreluje stopy 
transakcí aplikační vrstvy s odpovídajícími 
stopami prohlížeče. 

JSESSIONID Ne 

Relace souborů 
cookie, které se 
smažou při 
zavření 
prohlížeče 

New Relic Inc. 

Tento soubor cookie slouží k ukládání ID 
relace, aby společnost New Relic mohla 
sledovat počet relací v rámci jedné 
aplikace. Hodnota souboru cookie je 
generována serverem Jetty. 

Využití souborů cookies pro webovou analytiku a měření 
zásahu 
Naše společnost používá Google Analytics, nástroj pro služby 
webové analytiky společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). 
Nástroj Google Analytics využívá soubory cookies k identifikaci 

frekvence používání urč itých oblastí našich webových stránek a 
k identifikaci Vašich preferencí. Informace o vašem využívání 
našeho webu zprostředkované soubory cookie (včetně vaší 
zkrácené IP adresy) jsou přenášeny a ukládány na server 
společnosti Google ve Spojených státech. Společnost Google 



 
 

Strana 2 z 3 
Poslední aktualizace k 08/2018 – Politika týkající se používání souborů cookies v rámci obchodu Porsche Connect – Czech Republic – CS – 

Verze 3.1 

použije tyto informace naším jménem a na základě smlouvy 
o zpracování úlohy za účelem vyhodnocení vašeho využívání našeho 
webu, sestavování hlášení aktivit na našem webu a poskytování 
dalších služeb souvisejících s používáním webu a využíváním 
internetu. Právním základem pro použití služby Google Analytics je 
čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR, náš oprávněný zájem je 
odvozen z výše uvedených účelů použití, zejména analýzy, 
optimalizace a ekonomického provozování našich webových 
stránek. 
 
Výmaz a vznesení námitky proti používání souborů cookie 
Udělení souhlasu k používání souborů cookie na našem webu není 
povinné. Pokud nechcete, aby ve vašem zařízení byly ukládány 
soubory cookie, můžete je zakázat v nastaveních systému svého 
prohlížeče. Uložené soubory cookie můžete kdykoli smazat 
v nastavení systému svého prohlížeče. Pokud nechcete přijímat 
soubory cookie, může to vést k funkčním omezením našich 
nabídek.  
 
Pokud si nepřejete analýzu webových stránek, můžete použití 
souborů cookie služby Google Analytics dodatečně deaktivovat 
prostřednictvím doplňku prohlížeče, který si můžete stáhnout zde: 

 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
 
Tento doplňkový nástroj uloží na Vašem zař ízení informaci o 
Vašem odstoupení od této služby (opt-out), která odpovídá Vaší 
deaktivaci nástroje Google Analytics. Upozorňujeme, že tato volba 
vede k deaktivaci Google Analytics pouze pro zař ízení a prohlížeč, 
ze kterých byla volba aktivována. Navíc může být potřeba nástroj 
reaktivovat př i vymazání cookies z vašeho zař ízení. Alternativně 
k doplňku prohlížeče, např. v mobilních zařízeních, můžete také 
službě Google Analytics ve shromažďování údajů zabránit tak, že 
kliknete na následující odkaz 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ . Soubory cookie se 
nastaví na režim „opt-out“, který v budoucnu zabrání 
shromažďování vašich údajů. Režim opt-out souborů cookie platí 
pouze v prohlížeči, ve kterém byl nastaven, a je uložen v zařízení 
pouze pro náš web. Pokud vymažete soubory cookie v prohlížeči, 
musíte soubor cookie znovu nastavit do režimu opt-out. 
Ve svém zařízení můžete rovněž aktivovat funkci zabraňující 
sledování. Je-li tato funkce aktivovaná, sdělí vaše zařízení příslušné 
službě, že nechcete být sledováni.

 
 
 
 
 

 
Porsche Smart Mobility GmbH  
Porscheplatz 1  
70435 Stuttgart 
Datum: 01.08.2018
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