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Üldised andmekaitse ja isikuandmete kaitse põhimõtted 
My Porsche ja Porsche Connect Store 

 

Me tunneme autofirmas Porsche Smart Mobility GmbH (edaspidi 
„me“ või „PSM GmbH“) heameelt selle üle, et külastate meie 
veebisaiti ning tunnete huvi meie ettevõtte ja toodete vastu. Teie 
isikuandmete kaitsmine andmete töötlemisel on meile oluline. 
Võtame teie isikuandmete kaitset ja konfidentsiaalsuse tagamist 
väga tõsiselt. Teie isikuandmeid töödeldakse ainult Euroopa Liidu 
andmekaitseseaduste juriidiliste nõuete, eelkõige isikuandmete 

kaitse üldmääruse (GDPR), reguleerimisalas. Selle 
privaatsuseeskirjaga teavitame teid teie isikuandmete töötlemisest 

ja õigusest eraelu puutumatusele seoses My Porsche, meie 
Porsche Connect Store'i ja Porsche Connect Services'i (edaspidi 
„digitaalse teenuse taristu”) kasutamisega. Teabe saamiseks teiste 
Porsche Grupi ettevõtete muude teenuste ja pakkumiste kohta 
vaadake nende teenuste või ettevõtete vastavat privaatsuseeskirja. 
 
1. Vastutav töötleja ja andmekaitseametnik; 

kontaktandmed 
 
Vastutav töötleja andmekaitse ja isikuandmete kaitse seaduse 
tähenduses on 
 

Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Saksamaa 

 
Kui teil on andmekaitse kohta küsimusi või ettepanekuid, saate 
saata e-kirja meile aadressil smartmobility@ee.porsche.com või 
otse andmekaitseametnikele aadressil 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com või kirjutada 
alltoodud postiaadressil. 
 

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

 
2. Andmekaitse objekt 
 

Andmekaitse objektiks on isikuandmed. Need hõlmavad igasugust 
tuvastatud või tuvastatava isikuga (andmesubjektiga) seotud teavet. 
See hõlmab näiteks sellist teavet nagu nimi, postiaadress, e-posti 
aadress või telefoninumber, samuti teave, mis ilmneb tingimata My 
Porsche, meie Porsche Connect Store'i ja Porsche digitaalse 
teenuse taristu kasutamise ajal ja selle kaudu, nagu üksikasjad meie 
veebilehe kasutamise alguse, lõpu ja ulatuse ning IP-aadressi kohta. 
 
3. Andmetöötluse tüüp, ulatus, eesmärk ja õiguslik alus 

meie veebilehte kasutades 
 
Isegi kui te kasutate meie veebisaiti sisse logimata, kogutakse või 
võidakse koguda teavet. Allpool on esitatud ülevaade erinevatest 
andmete kogumise ja töötlemise viisidest, töötlemise eesmärkidest 
ja selle õiguslikest alustest. 
 

 

3.1 Automaatne andmekogumine 
Meie veebisaiti avades edastab teie seadme veebilehitseja 
tehnilistel põhjustel automaatselt andmeid. Järgmised andmed 
talletatakse eraldi muudest andmetest, mida võite meile edastada: 
 
• sisenemise kuupäev ja kellaeg 
• veebisaidi külastamise kestus 
• veebilehitseja tüüp / veebilehitseja versioon 
• kasutatud operatsioonisüsteem 
• lehed, mida te meie veebisaidil külastasite 
• edastatud andmete maht 
• sündmuse laad 
• Süsteemi kokkujooksmine ja sarnased sündmused, 
• IP-Adresse, 
• Domeeninimi, 

 
Andmeid töödeldakse GDPRi artikli 6 alapeatüki 1 punkti (f) alusel, 
et pakkuda teenust, tagada tehniline toimimine ning tuvastada ja 
likvideerida segajad. Seetõttu tegutseme oma veebilehe ja selle 
tehnilise funktsionaalsuse kasutamise lubamise nimel. Meie 
veebilehte külastades töödeldakse neid andmeid automaatselt. Ilma 
selle lepingutingimuseta ei saa te meie teenuseid kasutada. Me ei 
kasuta neid andmeid teie kohta järelduste tegemiseks. 
 
Tavaliselt kustutame need andmed 13 kuu möödudes, välja arvatud 
erandi korral, kui vajame neid ülaltoodud eesmärkidel. Sellisel juhul 
kustutame andmed kohe, kui põhjust enam ei ole. 
 
Peale selle töödeldakse neid andmeid ka ilma, et määrataks 
konkreetsele isikule analüüsi ja produktiivsuse parendamise 
eesmärgil. Vaadake täpsemat teavet peatükkidest 3.2 ja 3.3. 
 
3.2 Andmete töötlemine meie võrgupakkumise 
parendamiseks 
 
Peatükis 3.1 mainitud automatiseeritud andmeid, mida kogume, 
kasutatakse veelgi enam, parendamaks Porsche digitaalse teenuse 
taristu toimivust, et tagada meie platvormide kättesaadavus, 
optimeerida kasutajakogemust, hinnata veelgi rohkem Teiepoolset 
veebilehe kasutamist, koostada meie jaoks aruandeid veebilehe 
tegevuse kohta ning pakkuda teisi veebilehe ja interneti 
kasutamisega seotud teenuseid.  
 
Töötleme Teie andmeid, tuginedes oma õiguslikule huvile meie 
toodete toimivuse ja kättesaadavuse, samuti meie veebilehe 
külastajate kasutajakäitumise analüüsi suhtes. Andmeid hoitakse 13 
kuud ega määrata konkreetsele isikule.  
Peale selle hoiame küpsiseid alles osana siin kirjeldatud 
töötlemisest. Vaadake täpsemat teavet peatükist 3.3. 

 
3.3 Küpsised 
Kui külastate meie veebilehte, salvestatakse teie seadmesse 
niinimetatud küpsiseid, st väikseid faile, et pakkuda teile laia valikut 
funktsioone, et muuta teie kasutus mugavamaks ja optimeerida 
meie pakkumisi. Kui te ei soovi küpsiseid kasutada, saate nende 
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seadmesse salvestamise ära hoida oma veebisirvija vastavate 
sätete abil või kasutada nende töötlemise vaidlustamiseks muid 
võimalusi.  

 
Teie andmete Google Analyticsi abil töötlemise õiguslik alus on meie 
õigustatud huvi analüüsida meie veebisaidi külastajate 
kasutuskäitumist. 
 
4. Porsche ID kasutajakonto registreerimine 
 

Kui registreerite end My Porsche, Porsche Connect poe ja Porsche 
digitaalteenuste taristu kasutajaks ning kasutate nende pakutavaid 
teenuseid, kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse teie 
isikuandmeid ning need võidakse edastada allpool kirjeldatud 
kolmandatele pooltele, et pakkuda teile kõiki My Porsche, Porsche 
Connect poe ja Porsche digitaalteenuste taristu teenuseid ning täita 
meiepoolseid seonduvaid lepingulisi kohustusi. Kogu selles jaotises 
kirjeldatud andmetöötlust teostame märgitud ulatuses vastavalt teie 
nõusolekule või teiega sõlmitud lepingu täitmiseks. 
 
4.1 Registreerimine 

My Porsche keskkonna kasutamiseks on tarvis end Porsche taristu 
kasutajaks registreerida. Seda saab teha kahel moel ning saate 
registreerimismeetodi ise valida. 
 
1. Volitatud edasimüüja kutse registreerimiseks 
Kui soovite, sisestab volitatud edasimüüja teie poolt talle edastatud 
andmed meie süsteemi. Sellisel juhul saate näiteks e-posti teel lingi, 
mille kaudu palutakse registreering kinnitada. Pidage meeles, et 
volitatud edasimüüjad on iseseisvad ettevõtted ning meil puudub 
nende üle mõju. Täiendavaks kinnitamiseks kasutatakse teist 
võimalust. Ühe variandina saate tekstsõnumiga koodi, mis tuleb My 
Porsche keskkonnas sisestada. 
 
2. Ise registreerimine 
Kui registreerimine ei ole toimunud volitatud edasimüüja kaudu, 
võite end ka ise registreerida ja andmed sisestada. Teatud riikides 
saate lisada ka sõiduki andmed ja kasutada täiendavaid 
digitaalteenuseid, mille jaoks peate olema sõiduki omanik. Selleks 
tuleb teil üles laadida isikut tõendava dokumendi ja omandiõigust 
tõendava dokumendi koopia ning kui te ei ole sõiduki omanik, pärast 
sõiduki registreerimisnumbri sisestamist ka vastava omaniku 
volikiri. Dokumendid vaadatakse läbi vastavalt meie 
kontrollikriteeriumitele. Kontrolli tõendamiseks salvestame ka 
vastavatel isikut tõendavatel dokumentidel märgitud nimed, 
sünniajad, sünnikohad, aadressid ja kehtivusandmed ning sõiduki 
registreerimisnumbrid, omanike nimed ja aadressid, mis on 
märgitud omandit tõendavatele dokumentidele. Kontrollimise 
lõppedes dokumentide koopiad kustutatakse.  Kontrolli edukal 
läbimisel saate näiteks e-posti teel lingi, mille kaudu palutakse 
registreering kinnitada. Täiendavaks kinnitamiseks kasutatakse 
teist võimalust. Ühe variandina saate tekstsõnumiga koodi, mis 
tuleb My Porsche keskkonnas sisestada. 
 
(a) Registreerimisel nõutav teave 
Kui registreerite end My Porsche kasutajaks, peate ise 
registreerimise korral sisestama oma e-posti aadressi (Porsche ID), 
parooli, nime kõikide tiitlite ja liidetega, kontaktandmed ja aadressi, 
mobiiltelefoni numbri ning teatud juhul ka keele, milles soovite 
meiega suhelda. Kui registreerite end volitatud edasimüüja juures, 
on selleks keel, milles soovite vastava teabe My Porsche 
keskkonnas kinnitada. See teave on vajalik teie Porsche ID 
kasutajakonto loomiseks ja haldamiseks, et saaksite kasutada kõiki 
teenuseid ja funktsioone, mida My Porsche ja Porsche Connect 
pood pakuvad. Teatud riikides saate kasutada ka meie 
potentsiaalsetele klientidele suunatud pakkumisi. Sellisel juhul 
palutakse teil märkida vaid oma nimi, e-posti aadress ja parool. 
Vajame seda (ja mõnel juhul ka täiendavat) teavet peamiselt selleks, 
et saaksime vastata järelpärimistele, küsimustele ja kriitikale. 
Samuti salvestame teie viimase sisselogimise aja. 
Registreerimisel kontrollime teie nime ja aadressi andmete 
usaldusväärsust. 

 
(b) Registreerimisel esitatav vabatahtlik teave 
Registreerimise käigus saate lisada ka mittekohustuslikku 
täiendavat teavet nagu täiendavad andmed nime kohta (nt 
akadeemilised tiitlid jmt), ettevõtte kontaktandmed, sünnikuupäev, 
lisatelefoninumbrid, krediitkaardiandmed (selle teabe salvestab vaid 
makseteenuse pakkuja), sõiduki registreerimisnumber ja isikliku 
sõiduki nimi. Samuti saate lisada teavet oma huvide, eelistuste ja 
eelistatud suhtluskanalite kohta. Pidage meeles, et see teave ei ole 
registreerimisel nõutav ning on täielikult teie otsustada, kas soovite 
meile neid andmeid edastada. 
 
4.2 Porsche digitaalteenuste taristu: andmete töötlemine 

pärast registreerimist 
Kui olete registreerinud Porsche ID kasutajakonto, jagame Teie 
kasutajakonto ja sõidukite peamist teavet vastutavate Porsche 
edasimüüjatega, et saaksime Teid meie edasimüüjate 
organisatsiooni kaudu teenindada. Peale sõiduki 
identifitseerimisnumbri edastame Teie kasutajanime (Porsche ID), 
teenuste tehnilise või müügi kättesaadavuse ning tootepakkumised 
Teie kasutajakontole või sõidukile, samuti asjakohased sündmused 
Teie kasutajakonto loomise, muutmise või kustutamise osana, 
sõidukite sidumise, kauplejate valiku või aktiveerimise ja 
inaktiveerimise teenused.  
 
Kui olete valinud volitatud edasimüüja ja andnud oma nõusoleku, 
jagatakse volitatud edasimüüjaga ja sünkroniseeritakse Teie kohta 
hoitavate isikuandmetega Teie isikuandmed, mida My Porsche saidil 
hoitakse, konkreetsemalt kontaktandmed, tugi, lepingulised- ja 
hooldusandmed, samuti andmed Teie huvide, sõidukite ja kasutatud 
teenuste kohta. Kui Te ei soovi, et andmeid tulevikus edastatakse, 
saate seda oma kasutaja sätetes vastavalt muuta. Eespool 
nimetatud andmeid ei jagata alates sellest kuupäevast enam 
volitatud edasimüüjaga. Tehnilistel põhjustel võib Teie nõusoleku ja 
andmevahetuse lõpetamise kehtima hakkamine võtta aega kuni 24 
tundi. Õiguslik alus teie andmete töötlemiseks on selles ühenduses 
Teie nõusolek. 
 
4.3 Teie Porsche ID kasutajakonto kustutamine 
Kui kustutate oma Porsche ID kasutajakonto, kustutatakse ka teie 
My Porsche profiil. Kui andmeid tuleb juriidilistel põhjustel alles 
hoida, on need blokeeritud (nn töötlemispiirangud). Andmed on 
edasiseks kasutamiseks, eriti teenuste kasutamiseks, ja see pole 
enam saadaval. Teenuste funktsionaalsust võib piirata või 
kõrvaldada. My Porsche ei ole siis enam teile kättesaadav. Kui 
Porsche grupi ja tema müügiorganisatsiooni edasised vastutavad 
isikud töötlevad oma vastutusel isikuandmeid, siis nende andmete 
töötlemine ei muutu. Kui teie nõusoleku alusel on andmeid teie 
valitud edasimüüjaga vahetatud, teavitame edasimüüjat teie 
Porsche ID kasutajakonto kustutamisest. 
 
5. Isikuandmete saajad 
Sisemised saajad. Ettevõttes Porsche Smart Mobility GmbH on 
juurdepääs ainult isikutel, kes vajavad seda ülalolevas peatükis 3 
mainitud eesmärkidel. 

 
Välised saajad.  
Edastame Teie isikuandmeid ettevõttest Porsche Smart Mobility 
GmbH väljaspool olevatele saajatele, kui see on vajalik vastava 
Porsche digitaalteenuse pakkumise tegemiseks, kui eksisteerib 
muu õiguslik litsents või kui meil on Teie nõusolek. 
Väliste saajate hulka võivad kuuluda:  
 
a) töötlejad:  
Porsche AG grupi ettevõtted või välised teenuste osutajad, keda me 

kasutame teenuste pakkumiseks,  näiteks tehnilise taristu ja 
hoolduse valdkonnas Porsche Smart Mobility GmbH pakkumise 
jaoks. Me oleme need töötlejad hoolikalt välja valinud ja neid 
kontrollitakse regulaarselt, et tagada teie privaatsuse püsimine. 
Teenusepakkujad tohivad andmeid kasutada ainult meie määratud 
eesmärkidel;  
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b) avalik-õiguslikud isikud: 
ametivõimud ja riigiasutused, näiteks prokuratuur, kohtud ja 
finantsasutused, kellele peame isikuandmed seadusest tulenevatel 
põhjustel edastama. Edastamine toimub GDPRi artikli 6 alapeatüki 
1 punkti (c) kohaselt; 
 
c) eraisikud 
Edasimüüjad, koostööpartnerid või tugipersonal, kellele andmed 
nõusolekule tuginedes edastatakse, et teiega sõlmitud lepingut 
täita või seaduslike huvide kaitseks, näiteks Porsche keskused, 
rahastust pakkuvad pangad, teised teenuseosutajad või 
transporditeenuse osutajad. Edastamine toimub GDPRi artikli 6 
alapeatüki 1, punktide (a), (b) ja/või (f) kohaselt. 
 
6.  Andmetöötlus kolmandates riikides 
 
Kui andmeid edastatakse, kelle registreeritud asukoht või andmete 
töötlemise asukoht ei ole Euroopa Liidu liikmesriigis ega üheski 
teises Euroopa Majanduspiirkonna  lepingu allkirjastanud riigis, 
veendume enne andmete avaldamist, et vastuvõtja organisatsioonis 
toimub nõuetekohasel tasemel andme- ja isikuandmete kaitse (nt 
ettevõtja poolse kinnituse alusel ELi-USA andmekaitseraamistiku 
Privacy Shield või ELi isikuandmete edastamise lepingu 
tüüptingimuste täitmise kohta) ja/või teie nõusolek on saadud 
nõuetekohases vormis. 
 
Võite meiega ühendust võtta, et saada ülevaade kolmandates 
riikides tegutsevatest andmesaajatest ning koopia konkreetsetest 
lepingulistest sätetest, milles on kokku lepitud piisaval tasemel 
andme- ja isikuandmete kaitse tagamine. Selleks vaadake 1. 
jaotises esitatud teavet. 
 
7.  Edasised teenused My Porsche jaoks 
 
7.1 Makseteabe käsitlemine 

My Porsche ja Porsche Connecti raames tasuliste teenuste 
maksete töötlemiseks kasutame makseteenuse pakkujat Arvato 
Distribution GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 1, D-33428 Harsewinkel 
(„Arvato”). Krediitkaardi andmeid hallatakse ja makseid töödeldakse 
ainult makseteenuse pakkuja süsteemide kaudu. Kui sisestate oma 
krediitkaardi andmed, toimub see otse makseteenuse pakkuja 
sisendvälja kaudu. Makseteenuse pakkuja salvestab selle teabe 
iseseisvalt ja kasutab seda teie maksete jaoks. Me ei kogu teie 
krediitkaardi teavet ega salvesta seda. Teavitage makseteenuse 
pakkujat oma krediitkaardi teabe kogumise ja kasutamise tüübist, 
ulatusest ja eesmärgist. 
 
Makseteenuse pakkuja töötleb meie nimel kliendi- ja kontaktteavet 
(nimi, aadress, e-posti aadress, Porsche Connecti kliendinumber ja 
juhul, kui need on olemas, ettevõte ja sidusettevõtted) ning sõiduki 
identifitseerimisnumbrit ainult deebitorhalduse (sh 
vastavuskontrollid, kui see on seadusega nõutav) ja 
krediidikontrollide eesmärgil.  Eespool nimetatud eesmärgil 
andmete töötlemise õiguslik alus on seadusliku kohustuse täitmine, 
mille suhtes meid reguleeritakse, või meie seaduslikud huvid 
seaduslike nõuete täitmise vastu. 
 
 
7.2 Hooldus kontaktkeskuse kaudu 

Porsche digitaalse teenuse taristu kasutamisel saate tuge meie 
kontaktkeskusest. Näiteks võite oma telefoni kontaktkeskuse kaudu 
muuta oma isiklikke kliendiandmeid, samuti veebiteenuste 
broneeringuid ja muid teenuseid. . Selleks peate andma 
kontaktkeskusele oma Porsche ID. Pärast enda tuvastamist 
Porsche ID või muude turvafunktsioonide abil avab kontaktkeskus 
teie Porsche ID kasutajakonto või My Porsche ja teeb teie nimel 
soovitud muudatused/toimingud. Kontaktkeskuste töötajad 
täidavad ainult sõnaselgelt soovitud ülesandeid. Peale selle, kui 
olete nõus, et teiega võetakse vastavate kanalite kaudu ühendust, 
võib kontaktkeskus aktiivselt teiega ühendust võtta telefoni, SMSi 
või e-posti / kiirsõnumiteenuse vahendusel, et hõlbustada 
registreerimist, teenuse aktiveerimist ja kasutamist. 

 
Õiguslik alus teie andmete töötlemiseks kontaktkeskuse kaudu on 
lepingu täitmine. 
 
7.3 Teenuse osutamine ja garantiiteave 
Selleks et pakkuda Teile Teie sõiduki kohta teavet, kehtivate 
garantiide ja tagasikutsumiskampaaniate kohta My Porsche 
keskkonnas, töötleme varustuse ja sõiduki alusandmeid, näiteks 
sõiduki identifitseerimisnumber, kehtivad garantiid, mudeli aasta ja 
mudeli pilt. Õiguslik alus teie andmete töötlemiseks kontaktkeskuse 
kaudu on lepingu täitmine. Eespool nimetatud andmed antakse 
meile sellel eesmärgil, teie sõiduki suhte eksisteerimise kestuse 
jooksul.  
 
7.4 Hooldusteenuse taotlus 
Hooldusteenuse taotlemiseks Porsche edasimüüjatelt ja 
hooldusettevõtetelt My Porsche kaudu võime anda kliendi ja sõiduki 
andmed teie taotluses valitud ettevõtetele. Kui annate meile oma 
nõusoleku seda teha osana My Porsche kaudu esitatud teenuse 
taotlusest, anname Teie nime, aadressi, telefoninumbri, e-posti 
aadressi, Porsche ID sõiduki identifitseerimisnumbri, sõiduki 
mudeli, Teie valitud hoolduse kuupäevad, soovitud hoolduse ulatuse 
ja lisateate, mille lisasite päringule, samuti soovitud kontaktkanalid 
edasimüüjale või hooldusfirmale, mille vastava päringu jaoks 
valisite. Teie isikuandmete edastamine põhineb Teie ühekordsel 
nõusolekul, vastava teenusetaotluse konteksti piires.  
 
Salvestame Teie teenusetaotluse meievahelise lepingu täitmiseks 
Teie kasutajakonto olemasolu ajaks. 
 
8. Andmesubjektide õigused 
 

Andmetöötluse subjektina on teil mitmeid õigusi. Peamised on 
toodud alljärgnevalt. 
 
Õigus teabele Teil on õigus saada teavet ennast isiklikult 
puudutavate andmete kohta, mida salvestame.  
 
Parandamise ja tühistamise õigus Võite nõuda ebaõigete 
andmete parandamist ja niivõrd, kuivõrd juriidilised nõuded on 
täidetud, oma andmete kustutamist.  
 

Töötlemise piiramine Saate nõuda, et piiraksime teid 
puudutavate andmete töötlemist määral, mis ei lähe vastuollu 
seaduses sätestatud nõuetega. 
 
Andmete ülekantavus Kui olete andnud meile lepingu või 
nõusoleku alusel andmeid, võite seadustest tulenevate nõuete 
kohaselt nõuda, et saate esitatud andmed struktureeritud, ühises ja 
masinloetavas vormingus, või et me edastaksime need teisele 
vastutavale isikule. 
 
Vastuväidete esitamine küpsiste kasutamiseks Samuti võite 
igal ajal esitada vastuväiteid küpsiste kasutamise kohta. Üksikasjad 
leiate meie küpsiste eeskirjast. 
 

Nõusoleku tagasivõtmine Kui olete meile andnud nõusoleku oma 
andmete töötlemiseks, saate selle edasiulatuvalt igal ajal tagasi 
võtta. Enne tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust 
see ei mõjuta. 
 

Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele Kui leiate, et teie 
andmete töötlemine rikub kehtivaid seadusi, saate asjaomasele 
järelevalveasutusele selle kohta kaebuse esitada. Selleks võite 
võtta ühendust andmekaitseasutusega, mille reguleerimisalas asub 
teie elukoht või riik, või andmekaitseasutusega, millel on pädevus 
meie tegevuse üle. 
 
Teie kontakt meiega Peale selle võite võtta meiega tasuta 
ühendust, kui teil tekib küsimusi oma isikuandmete kogumise ja/või 
töötlemise, oma õiguste kohta andmesubjektina ja/või mis tahes 
võimaliku nõusoleku kohta. Mis tahes ülalmärgitud õiguse 
rakendamiseks võtke ühendust e-posti aadressil 
smartmobility@ee.porsche.com või ülal 1. jaotises märgitud 

mailto:connect@ee.porsche.com
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postiaadressil. Meiega ühendust võttes veenduge, et meil oleks 
võimalik teie isikut selgelt tuvastada. 
 
9. Andmekaitse 
 

Näeme ette kõik tehnilisele tasemele vastavad vajaminevad 
tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada riskile vastav 
seadustega kooskõlas olev kaitsetase. 
 
10. Viited kolmandate poolte pakkumistele 
 

Käesoleval veebisaidil viidatud muude teenusepakkujate veebisaidid 
on kolmandate poolte koostatud ja hallatud. Meil puudub võimalus 

nende viidatud veebisaitide kujundust, sisu või toimimist mõjutada. 
Eemaldame end selgesõnaliselt kõikide viidatud veebisaitide sisust. 
Pidage meeles, et käesoleval veebisaidil viidatud kolmandate poolte 
veebisaidid võivad ka omalt poolt teie lõppseadmesse küpsiseid 
paigaldada ja/või isikuandmeid koguda. Me ei saa seda mõjutada. 
Võtke nende veebisaitide omanikega otse ühendust, kui soovite 
saada vastavat teavet. 
 
Viimati uuendatud 01.08.2018 
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Andmekaitse ja isikuandmete kaitse eripõhimõtted 
My Porsche ja Porsche Connect teenused 

 
 
My Porsche keskkonnas ja Porsche Connect poes saate tellida My 
Porsche või Porsche Connect teenuseid ning aktiveerida 
teenuselitsentse. Selleks peate olema My Porsche keskkonnas 
registreeritud ning teil peab olema Porsche ID kasutajakonto. 
Olenevalt teenusest saate MY Porsche teenuseid ja Porsche 
Connect-teenuseid kasutada ja hallata erinevate Porsche 
rakenduste ja My Porsche kaudu ning (kui see on teie sõiduki jaoks 
olemas) Teie sõidukis juhtmevaba võrguühenduse kaudu. 
 

1. Teenuste tellimine ja aktiveerimine 
 

Saate tellida üksikuid või mitmeid My Porsche või Porsche Connect 
teenuseid ning aktiveerida teenuselitsentse. Vastavat teenust või 
teenusepaketti valides saate iga teenuse tootekirjeldusest vaadata 
ka konkreetset teavet kõnealuse teenusega seoses kogutavate, 
töödeldavate ja kasutatavate andmete kohta. Tellimuse ja teiega 
sõlmitud asjaomaste lepinguliste kohustuste täitmiseks ei töötle ja 
kasuta me vaid asjaomaseid taotlusandmeid, vaid ka teie 
registreerimisel saadud isikuandmeid. Saate enne tellimisprotsessi 
kinnitamist oma arve aadressi muuta. Sellisel juhul kasutame teie 
antud aadressiandmeid arve esitamise ja töötlemise otstarbel. 
 
My Porsche ja Porsche Connect tasuliste teenuste eest tehtud 
maksete töötlemisel on meie teenusepakkujaks Arvato (vt My 
Porsche ja Porsche Connect poe andmekaitse ja isikuandmete 
kaitse üldeeskirjade 5. jaotist). Teie krediitkaardiandmete 
haldamine ja maksete töötlemine toimub eranditult selle 
makseteenusepakkuja süsteemide kaudu. Kui tellite tasulisi 
teenuseid, edastame makseteenusepakkujale arvel nõutud summa 
ja ühekordse tehinguvõtme, mille abil on võimalik teie makset 
töötlemise otstarbel eraldada. Kui sisestate teenuste tellimisel oma 
krediitkaardiandmed, toimub see otse makseteenusepakkuja 
andmevälja kaudu, misjärel andmed salvestatakse eraldi ja neid 
kasutatakse teie maksete puhul.  Me ei kogu ega talleta teie 
krediitkaardiandmeid. Seega palume krediitkaardiandmete 
kogumise ja kasutamise laadi, ulatuse ja otstarbe kohta teavet 
küsida makseteenusepakkujalt. Täpsemat teavet 
krediitkaardiandmete käsitlemise ja maksete töötlemise kohta 
leiate My Porsche ja Porsche Connect poe andmekaitse ja 
isikuandmete kaitse üldeeskirjadest. 
 
Kui tellimisprotsess on lõpetatud, saate teenused aktiveerida. Seda 
tehes salvestatakse süsteemi kasutusvolitused ning sellele 
vastavalt uuendatakse olemasolevate teenuste loendit. 
 
Selleks et kasutada teatud Smart Mobility teenuseid (nt 
laadimisjaama pakkumised), saadetakse toodet ostes mitmes riigis 
posti teel isikustatud kaart (Porsche ID-kaart), mis sisaldab RFID-
kiipe. Pärast kohaletoimetamist tuleb kaart My Porsche portaalis 
aktiveerida ja seejärel saab seda kasutada toetatud taristu 
autentimiseks (nt avalik laadimisjaam). Kaardile on salvestatud 
identifitseerimisnumber, mida saab kasutada Teie määramiseks 
Teie kasutajakontole. Isikuandmeid, täpsemalt Teie nime või 
aadressi ei salvestata digitaalselt kaardile endale, sh 
identifitseerimisnumbrit.  
 
Kaotamise korral saab kasutaja kaardi My Porsche portaalis 
blokeerida. 
Välja arvatud juhul, kui on märgitud teisiti, teeme selles peatükis 
kirjeldatud töötlemise meievahelise lepingu täitmiseks GDPRi artikli 
6 alapeatüki 1. punkti (b) alusel.  
 
 
 
 

2. My Porsche ja Porsche Connect teenuste kasutamine 
 

Saate tellitud My Porsche ja Porsche Connect teenuseid olenevalt 
teenusest kasutada oma sõidukis (vastavalt konkreetse sõiduki 
võimalustele) juhtmevaba võrguühenduse kaudu või täiendavate 
seadmete abil My Porsche keskkonnas, Porsche Connect 
rakenduses ja Porsche Car Connect rakenduses ning kui vastav 
võimalus on olemas, ka mitmest või kõigist ligipääsupunktidest. 
Selleks ühendub teie sõiduk või seade Porsche digitaalteenuste 
taristuga. 
 
Kui kasutate My Porsche keskkonnas või Porsche Connect poes 
tellitud veebiteenuseid sõidukis või muudes seadmetes, töötleme 
teie isikuandmeid selleks, et võimaldada kõikide veebiteenuste 
kasutamist, tagada tugi ning teatud spetsiifilisematel otstarvetel. 
Kui ei ole märgitud teisiti, kogume, töötleme ja kasutame teie 
isikuandmeid vaid vajalikus ulatuses, et tagada vastava My Porsche 
või Porsche Connect teenuse toimimine. 
 
Eraldiseisvate My Porsche või Porsche Connect teenuste 
kasutamisel töödeldakse järgmist tüüpi isikuandmeid, olenevalt 
sellest, kuidas konkreetne teenus toimib, et tagada teile vastavas 
kontekstis teenuse olemasolu ning rakendada ja täita teiega 
sõlmitud lepingulist suhet. Õiguslikuks aluseks on kõigil juhtudel 
lepingu täitmine. 
 
a) Tuvastamisteave, näiteks sõiduki registreerimisnumber, teie 

Porsche ID ning teie seadmete ja süsteemide ID-d, samuti 
isiku, lõppseadme või sõiduki tuvastamiseks ja ühenduse 
loomiseks vajalike mobiilsete raadiomoodulite ID-d, et 
kasutada teenuseid või pääseda ligi sisule. 

b) Volitusi puudutav teave, mis hõlmab asjaolu, et sõiduk või 
vastav lõppseade on vastava Porsche Connect teenuse jaoks 
aktiveeritud ja mida saab seostada teie Porsche 
digitaalteenuste taristu registreerimisandmetega. 

c) Sisselogimisandmed, mida on tarvis, kui soovite kasutada 
teenuseid või muid võimalusi, mis vajavad sõidukist või 
lõppseadmetest sisse logimist. 

d) Sideteave, mis on vajalik ühenduse loomiseks teie sõiduki 
ja/või muude lõppseadmete ning meie või Porsche Connect 
sisuteenuseid pakkuvate kolmandate poolte vahel. 

e) Asukoha- ja liikumisteave, mis on vajalik asukohaga seotud 
sisu kuvamiseks sõidukis. 

f) Häälandmed, mis võimaldavad hääljuhtimist ja teatud 
Porsche Connect teenuste häälsisestusi. Häälandmed 
saadetakse meile sõidukist või lõppseadmest salvestuse 
kujul ning tekstiks teisendamise otstarbel. Tekst, mille 
teenusepakkuja seejärel loob, saadetakse tagasi sõidukisse 
ning salvestus kustutatakse meie poolt. 

g) Kontaktandmed, mida kasutatakse seoses sideteenustega, 
näiteks e-kirja või tekstsõnumi saatmiseks. 

h) Arvete andmed, näiteks üksikasjalik arve 
laadimistoimingutest. Vajaduse korral kombineerime selle 
teabe Teie aadressiga ja makse teabega individuaalse arve 
esitamise eesmärgil. 

i) Täiendav sisu, mida tuleb meie või teenusepakkujatega 
vahetada, et meil oleks võimalik teile teenust osutada. 

 
Täpsemat teavet selle kohta, missuguseid andmeid veebiteenuse 
raames kogutakse ja töödeldakse, leiate vastavatest veebiteenuste 
kirjeldustest aadressil https://connect-store.porsche.com/ee/et/. 
 
Salvestame Teie sõiduki identifitseerimisnumbriga seotud hoolduse 
kutse ja ajatempli 12 kuuks andmebaasina anonüümse 
kasutajastatistika loomiseks.  

https://connect-store.porsche.com/ee/et/
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3. Kolmanda poole teenuste kasutamine 
 

Kui kasutate kolmanda poole teenusepakkuja teenuseid, mida ei ole 
võimalik My Porsche ega Porsche Connect poe kaudu tellida, siis 
on võimalik, et nendest teenustest tulenev sisu kuvatakse teie 
sõidukis või lõppseadmes ning sõiduki või lõppseadme ja 
teenusepakkuja vahel võidakse vahetada teavet. Mobiilse 
lõppseadme ühendamisel sõidukiga ilmub sisu vaid teie sõidukisse 
ehitatud meelelahutussüsteemi (Porsche Communication 
Management või PCM). Me ei pääse neile kolmandate poolte 
teenustele ligi ega ei kogu sisu kohta teavet. Seetõttu palume 
pöörata tähelepanu vastava teenusepakkuja andmekaitset ja 
isikuandmete kaitset puudutavatele eeskirjadele. 
Niisuguseid kolmanda poole teenuseid kasutades on võimalik, et 
isikuandmeid kasutatakse ka väljaspool teenuse osutamiseks ja 
nõuetekohaseks toimimiseks. 
 
Meil puudub võimalus mõjutada, kuidas või kus kolmandate poolte 
teenusepakkujad andmeid töötlevad. Seetõttu palume 
konsulteerida vastavate kolmandate poolte teenusepakkujatega, et 
saada teavet isikuandmete kogumise laadi, ulatuse ja otstarbe 
kohta seoses vastava veebiteenusega. 
 
Kogu selles jaotises kirjeldatud andmetöötlust, st andmete 
edastamist kolmanda poole teenusepakkujale, teostame teiega 
sõlmitud lepingu täitmiseks. 
 
4. Märkused Porsche Connect teenuste kasutamise 

kohta sõidukis 
 
Sõidukisse ehitatud PCMi ja sõidukiga seotud teenustele mõeldud 
mobiilset liidest (Connected Gateway või cGW) võib vastavalt 
sõiduki võimalustele juhtmevaba ühenduse teel ühendada Porsche 
digitaalteenuste taristuga. See võimaldab sõidukis kasutada neid 
Porsche Connect teenuseid, mida olete tellinud Porsche Connect 
poe kaudu, ning ka kolmandate poolte teenuseid, mida olete meie 
pakkumiste väliselt tellinud mujalt. 
 
4.1. Ühilduvus 
Olenevalt teie sõiduki omadustest võib ühenduse luua sõiduki 
liidestega välise seadme poolt tekitatud Wi-Fi või sõiduki PCMi 
juhtmevaba interneti mooduli kaudu ühendudes. Olenevalt teie 
sõiduki omadustest võib sõiduki PCMi juhtmevaba võrgu moodul 
sisaldada sisseehitatud või eelnevalt paigaldatud sisestatavat SIM-
kaarti või püsivalt paigaldatud SIM-kaarti. 
 
Kui ei ole märgitud teisiti, teostame kogu selles jaotises kirjeldatud 
andmetöötlust teiega sõlmitud lepingu täitmiseks. 
 
4.1.1 Mõisted 

a) Paigaldatud sisestatav SIM-kaart 
Olenevalt sõiduki funktsioonidest saate sõidukis 
ühenduse luua SIM-kaardi abil, mille te paigaldate 
sõidukisse ja mille olete saanud vastavalt juhtmevaba 
võrguühenduse teenusepakkujalt („paigaldatud 
sisestatav SIM-kaart“). Teie vastav juhtmevaba 
võrguühenduse pakkuja vastutab teie paigaldatud SIM-
kaardi ja sellega seonduvate andmetöötlusprotsesside 
eest. Teavet andmete kogumise, töötlemise ja 
kasutamise laadi, ulatuse ja otstarbe, samuti 
andmekaitse kohta signaali ülekandel saate vastava 
juhtmevaba võrguühenduse pakkujalt. 

b) Eelnevalt paigaldatud sisestatav SIM-kaart 
Olenevalt teie sõiduki omadustest võib ühenduvuse 
tagada tootja poolt juba eelnevalt paigaldatud 
sisestatava SIM-kaardi abil („eelnevalt paigaldatud 
sisestatav SIM-kaart“). Täpsemat teavet selle 
kättesaadavuse kohta oma riigis saate aadressil 
https://connect-store.porsche.com/ee/et/. 

c) Püsivalt paigaldatud SIM-kaart 

Olenevalt teie sõiduki omadustest võib ühenduvuse 
tagada SIM-kaardi abil, mille tootja on juba otse teie 
sõidukisse paigaldanud ja mida ei ole võimalik vahetada 
(„püsivalt paigaldatud SIM-kaart“). Püsivalt paigaldatud 
SIM-kaarti ei ole võimalik ühenduvuse lõpetamiseks 
käsitsi eemaldada. Teavet andmetöötlusprotsessidega 
seotud kohustuste kohta püsivalt paigaldatud SIM-kaardi 
puhul leiate altpoolt jaotisest 4.1.3. 

d) Võrguoperaator ja virtuaalne võrguoperaator 
(Telekommunikatsiooni) võrguoperaator haldab 
telekommunikatsioonivõrku ja tagab osalejatele 
juurdepääsu oma võrgule. Virtuaalne võrguoperaator 
paneb kokku individuaalseid võrgulahendusi vastavalt 
erinevate võrguoperaatorite taristutele ja 
tehnoloogiatele, omamata seejuures personaalset 
võrgutaristut. 

 
4.1.2 Andmete säilitamine sõiduki tootmise ajal 
Kui teie Porsche on varustatud eelnevalt paigaldatud sisestatava või 
püsivalt sisestatud SIM-kaardiga, salvestame sõiduki tootmise ajaks 
SIM-kaardi numbrid (ICCID, IMSI, MSISDN) koos vastava seadme ja 
sõiduki registreerimisnumbriga. Andmete salvestamise eesmärgiks 
on hallata SIM-kaartide numbreid ja viia sõiduk kokku vastava SIM-
kaardi numbriga juhul, kui näiteks valitsusasutused Porsche Smart 
Mobility GmbH-lt vastavat teavet küsivad. 
4.1.3 Andmevahetus püsivalt paigaldatud SIM-kaartide puhul 
Püsivalt paigaldatud SIM-kaartidega Porsche sõidukite aktiivsed 
juhtmevabad võrgumoodulid ühenduvad võimalusel vastava 
võrguoperaatori juhtmevabade võrkudega – sõltumata sellest, kas 
olete end Porsche Connect kasutajaks registreerinud või mõnda 
selle teenust tellinud. Telekommunikatsiooniandmeid (mida 
kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse vastavalt 
telekommunikatsiooniteenuse osutamisele või ühenduvuse 
loomiseks) võidakse vahetada juhtmevaba võrguühenduse või 
ühenduvuse loomise otstarbel ja kui see on kohaldatav, ka 
asjaomaste Porsche Connect teenuste veebifunktsioonide 
toimimiseks, kui olete need juhtmevabade võrkude kaudu oma 
sõidukisse tellinud. 
Juhtmevaba võrguühenduse korral ei ole välistatud, et signaalide 
edastamisel avalike telekommunikatsioonivõrkude kaudu, mis 
asuvad teie sõidukist väljaspool, võivad kolmandad pooled, eriti 
võrguoperaatorid, pääseda juurde teatud teabele ja mõnel juhul 
määrata teie asukoha. Lisaks vastavale võrguoperaatorile võivad 
sellele teabele protsessi käigus juurde pääseda ka virtuaalsed 
võrguoperaatorid. 
Püsivalt paigaldatud SIM-kaartide kaudu ühenduvuse tagamine 
toimub järgmise virtuaalse võrguoperaatori kaudu: 
 CUBIC Telecom, Cubic Telecom Limited, Corrig Court, Corrig 

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

Saksamaa. 
Teavet andmete kogumise, töötlemise ja kasutamise laadi, ulatuse 
ja otstarbe, samuti andmekaitse kohta signaali ülekandel saate 
vastavalt virtuaalselt võrguoperaatorilt. 
 
4.1.4 Andmetöötlus telekommunikatsiooniteenuste osutamisel 
Kogume, töötleme ja kasutame teie andmeid (nagu nimi, aadress ja 
sünniaeg), mida kogutakse My Porsche keskkonnas või Porsche 
Connect poes registreerumisel või mis esitatakse, kui tellite My 
Porsche või Porsche Connect poe kaudu 
telekommunikatsiooniteenuse, et sõlmida, muuta või lõpetada 
vastav lepinguline suhe või selle sisu kujundamiseks. Eelmainitud 
andmeid salvestatakse nimetatud otstarbel hiljemalt kuni lepingulise 
suhte lõpetamisele järgneva kalendriaasta lõpuni. 
 
Porsche digitaalteenuste taristu ei kogu, töötle ega kasuta 
juhtmevabade võrguühenduste kasutamisel tekkivaid võrguliikluse 
andmeid (nt vastava ühenduse algus- ja lõpuaeg), mobiilse 
ühenduse asukohaandmeid, ühenduse lõpp-punkte ja dünaamilisi IP-
aadresse,  välja arvatud SIM-kaartide ja seadmete numbrid ning 
kasutatud andmemaht. Teavet andmete kogumise, töötlemise ja 

https://connect-store.porsche.com/ee/et/
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kasutamise laadi, ulatuse ja otstarbe kohta saate vastavalt 
võrguoperaatorilt. 
 
4.1.5 Andmetöötlus täiendavate ühenduvusteenuste 

osutamisel 
Kui tellite või olete tellinud laiendatud ühenduvusteenuseid, nt Wi-Fi 
paketi, vahetatakse meie süsteemi, teie sõiduki juhtmevaba 
võrguliidese ja virtuaalse võrguoperaatori vahel aktiveerimis- ja 
deaktiveerimisteavet eesmärgiga aktiveerida või deaktiveerida 
sõidukitesse püsivalt paigaldatud SIM-kaartide andmepakette. 
 
Eelnevalt paigaldatud sisestatavate ja püsivalt paigaldatud SIM-
kaartide haldamiseks Porsche sõidukites ning teie vaba ja 
kasutatud andmemahu arvutamiseks mis tahes andmepaketi puhul, 
mille olete tellinud, edastatakse meie süsteemi, sõiduki juhtmevaba 
võrguliidese ja virtuaalse võrguoperaatori vahel ka sellist teavet 
nagu sõiduki registreerimisnumber,  teie SIM-kaardi numbrid, SIM-
kaardi olek ja võimaluse korral kasutatud ja kasutamata andmemaht 
vastaval perioodil. Salvestame need andmed vastava lepingulise 
suhte lõpuni. Samuti salvestame eelmainitud andmed 12 kuuks, et 
nende alusel luua anonüümseid kasutusaruandeid. 
 
4.1.6  Seaduslikest kohustustest tulenev täiendav 

andmetöötlus 
Lisaks jaotistes 4.1.3 kuni 4.1.5 kirjeldatud andmetöötlusele 
kogume, töötleme ja kasutame telekommunikatsiooniandmeid 
(andmeid, mida kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse 
telekommunikatsiooniteenuse osutamise põhjal ja/või ühenduvuse 
loomiseks), lähtudes ja pidades kinni meile kohalduvatest 
õiguslikest kohustustest näiteks selleks, et täita oma seadusest 
tulenevat kohustust salvestada ja avaldada isikuandmeid julgeoleku- 
ja õiguskaitseasutustele. 
 
Õiguslikuks aluseks teie andmete töötlemisel on meile pandud 
seadusliku kohustuse täitmine ja/või meie õigustatud huvi järgida 
seadusest tulenevaid nõudeid. 
 
4.1.7 Identsuskontroll 
On võimalik, et mõnes riigis tuleb õiguslikel põhjustel teatud 
telekommunikatsiooniteenuste tellimiseks läbida isikut tõendava 
dokumendi alusel identsuskontroll. Meie väline teenusepakkuja on 
IDnow GmbH, Auenstr. 100, 80469 Munich, Saksamaa, kes viib läbi 
identsuskontrolle. Andmete kogumine, töötlemine ja kasutamine 
seoses identsuskontrolliga toimub vaid välise teenusepakkuja 
vastutusel ja tema poolt. Teavet andmete kogumise, töötlemise ja 
kasutamise laadi, ulatuse ja otstarbe kohta saate väliselt 
teenusepakkujalt. Selle teabe leiate siit. 
Identsuskontrolli tegemiseks suunatakse teid teenuse tellimise 
käigus ümber teenusepakkuja välisele veebisaidile. Teie korraldusel 
edastame kinnitamist vajava teabe (teie nime, aadressi ja sünniaja) 
koos protseduurinumbriga teenusepakkujale, et identsuskontrolli 
tulemusi oleks hiljem võimalik võrrelda. Pärast identsuskontrolli 
annab teenusepakkuja meile protseduurinumbri alusel kontrolli 
tulemustest teada. Me ei edasta selle identsuskontrolli tulemusi 
kolmandatele pooltele, välja arvatud juhul, kui oleme selleks 
seaduslikult kohustatud. Samuti saame oma seaduslike kohustuste 
täitmiseks juurdepääsu teie isikut tõendava dokumendi koopiale, 
mille teenusepakkuja vaid niisugustel juhtudel salvestab. 
 
Õiguslikuks aluseks teie andmete töötlemisel on meile pandud 
seadusliku kohustuse täitmine või meie õigustatud huvi järgida 
seadusest tulenevaid nõudeid. 
 
4.2. Sõiduki seadistamine ja ühenduse loomine 
Sõidukis teenuste kasutamiseks peavad andmed olema salvestatud 
Porsche ID kasutajakontole. Selleks tuleb sõiduki 
registreerimisnumber sisestada My Porsche keskkonda või lasta 
seda teha volitatud edasimüüjal. Töötleme kinnitamise otstarbel 
sõiduki tuvastamise andmeid, et luua sõidukiga ühendus ja sobitada 
see kasutatavate teenustega, aktiveerida ja pakkuda teenuseid ning 
veel täiendavatel otstarvetel, mida täpsemalt selgitatakse 
vastavates asukohtades. Selleks, et saaksite sõiduki Porsche 

digitaalteenuste taristuga ühendada, tekitab ja salvestab süsteem 
ühendamiskoodi, mida näete My Porsche keskkonnas. 
 

Tõendamiseks tuleb teil üles laadida isikut tõendava dokumendi ja 
omandiõigust tõendava dokumendi koopia ning kui te ei ole sõiduki 
omanik, pärast sõiduki registreerimisnumbri sisestamist ka vastava 
omaniku volikiri, või esitada need volitatud edasimüüjale. Need 
dokumendid vaadatakse läbi vastavalt meie kontrollikriteeriumitele. 
Kontrolli tõendamiseks salvestame ka vastavatel isikut tõendavatel 
dokumentidel märgitud nimed, sünniajad, sünnikohad, aadressid ja 
kehtivusandmed ning sõiduki registreerimisnumbrid, omanike 
nimed ja aadressid, mis on märgitud omandit tõendavatele 
dokumentidele. Kontrollimise lõppedes dokumentide koopiad 
kustutatakse. 
 
Kui sõiduk on esmakordselt või edaspidiselt Porsche ID-ga kokku 
viidud, tuleb seade ühendada ka Porsche digitaalteenuste taristuga. 
Selleks sisestage oma sõiduki PCMi My Porsche keskkonnas 
kuvatav ühendamiskood. Seejärel kasutab sõiduki PCM 
ühendamiskoodi ja sõiduki registreerimisnumbrit meie süsteemi 
sisse logimiseks. Vajame seda teavet, et saaksime teie sõidukit 
Porsche ID kontoga seostada, näiteks siis, kui avatakse teenus, 
ning kontrollida, kas vastava teenuse kasutamiseks on olemas 
õigused. Pärast edukat seostamist edastab meie süsteem hetkel 
kättesaadavate teenuste loendi teie sõiduki PCM-le. 
Turvalisuse ja ohutuse seisukohalt eriti kriitiliste teenuste 
kasutamiseks tuleb sisestada vastav neljakohaline PIN-kood. Selle 
saate määrata My Porsche keskkonnas ning seda seal ka igal ajal 
muuta. PIN-kood salvestatakse krüptituna. Kui te sisestate PIN-
koodi sõidukisse, see krüptitakse uuesti ja saadetakse õiguste 
kontrollimiseks meie süsteemi. 
Töötleme teie andmeid meievahelise lepingu täitmiseks. 
 
4.3 Olemasolevate teenuste loendi avamine ja juurdepääs 

teenustele 
Iga kord, kui sõitu alustate või selle lõpetate ning kui valite teatud 
teenused, logib teie sõiduki PCM esmalt sisse Porsche 
digitaalteenuste taristusse. Vajame seda teavet, et saaksime teie 
sõidukit Porsche ID kontoga seostada ning kontrollida, kas vastava 
teenuse kasutamiseks on olemas õigused. Kui logite reisi 
alustamiseks ja lõpetamiseks sisse, edastatakse teie sõiduki PCMi 
ka kättesaadavate teenuste loend. Töötleme teie andmeid 
meievahelise lepingu täitmiseks. 
 
Anonüümse kasutamisstatistika saamise eesmärgil salvestame ja 
kasutame kättesaadavate teenuste loendi avamisandmeid ja 
vastavate teenuste tarbimist koos sõiduki registreerimisnumbri ja 
ajatempliga 30 päeva jooksul. Õiguslikuks aluseks teie andmete 
töötlemisel on meie õigustatud huvi kasutuskäitumise anonüümse 
analüüsimise vastu. 
 
4.4 Teenuste ja andmevahetuse deaktiveerimine 
Olenevalt juhtmevaba ühenduse tüübist, teie sõiduki omadustest ja 
aktiveeritud teenustest, on võimalik sõiduki andmevahetust täielikult 
või osaliselt deaktiveerida: 

a) eemaldades SIM-kaardi või ühendades lahti lõppseadme, 
kui juhtmevaba ühendus on loodud paigaldatud või 
eelpaigaldatud sisestatava SIM-kaardi või Wi-Fi ühenduse 
kaudu või 

b) vastavaid sätteid saab muuta ka sõiduki PCMi valikute 
menüüst. Pärast seda ei pruugi eraldiseisvad teenused 
täielikult või üldse töötada. 

 
PCMi juhtmevaba mooduli deaktiveerimisega süsteemi 
seadistustest saavad sõidukis viibijad deaktiveerida sõiduki PCMi 
poolt üle juhtmevaba võrguühenduse toimuva andmevahetuse. 
 
„Privaatrežiimi“ aktiveerimisega saavad sõidukis viibijad 
deaktiveerida Connected Gateway andmevahetuse ja isikuandmete 
vastava töötlemise. See takistab sõidukiga seotud teenuste 
kasutamist ning juurdepääsu sõidukit puudutavale teabele (näiteks 
selle asukohale). Deaktiveerimine ei kohaldu funktsioonidele ja 

https://go.idnow.de/privacy/de
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teenustele, mis on seadusega nõutavad, näiteks liiklusabi 
kutsumise süsteemile Emergency Call ja muudele hädaabikõnede 
süsteemidele. 
 
Et saaksime neid teenuseid konkreetsel juhul pakkuda, võib olla 
vajalik (juhul kui sõidukil on vastavad võimalused) säilitada 
Connected Gateway juhtmevaba võrguühendus vastava 
võrguoperaatoriga, kuigi privaatrežiim on sisse lülitatud (teavet 
andmevahetuse kohta seoses ühenduvusega saate jaotisest 4.1), 
ning üksikjuhtudel vahetada teavet juhtmevaba võrguühenduse 
kaudu, nagu on kirjeldatud vastava teenuse infos aadressil 
www.porsche.com/connect. Teenused, mida ei ole võimalik 
deaktiveerida, on privaatrežiimi valikute menüüs vastavalt 
tähistatud. 
 
4.5 Veebiteenuste kasutamine registreerimata sõitjate poolt 
Kui teie sõidukit või selle PCMi kasutavad teised isikud, võidakse 
koguda, töödelda ja kasutada andmeid, mida on kirjeldatud 2. 
jaotise punktides a-h. Kuna teisel isikul puudub Porsche ID 
kasutajakonto, kogutakse ja salvestatakse see teave teie kontole. 
Sellisel juhul ei ole meil võimalik teist juhti tuvastada, kuna meil 
puuduvad isikut tõendavad andmed. 
 
4.6  Võrgutarkvara uuendus 
Kui olete portaalis My Porsche aktiveerinud sidustarkvara 
uuendused, võidakse teenuse toimingute osana jagada andmeid 
meie süsteemide ja Teie sõiduki vahel Teie sõiduki tarkvara 
uuendamise ja tarkvara tõrkeotsingu eesmärgil. Selleks jagatakse 
Teie sõiduki identifitseerimisnumbrit, seadme identifikaatoreid ja 
nende viimast tarkvaraversiooni, Teie Porsche ID ja volituste teavet 
meie süsteemidega regulaarsete intervallidega. Üksikutel juhtudel 
(nt uuendamistoimingud) edastatakse meie süsteemidesse teave 
Teie sõiduki varustuse ja tehnilise seisukorra kohta. Saate 
sidustarkvara uuenduse ja sellega seotud isikuandmete töötlemise 
lõpetada, inaktiveerides vastava funktsiooni portaalis My Porsche. 
 
4.7. Tooteanalüüs, sülemandmete parendamiseks ja 
töötlemiseks 
Olenevalt Teie sõiduki varustusest võib sõiduk edastada meie 
süsteemi teabemeelelahutuse süsteemi kasutamise andmeid, 
sõiduki tehnilisi andmeid ja nendega seotud keskkonnainfot koos 
ajutise identifitseerimisvõtmega, eeldusel et nõustute andmete 
edastamisega osana sõiduki seadmestikust Teie sõiduki PCMis, või 
aktiveerida funktsiooni Teie sõiduki PCMis. Kasutame edastatud 

andmeid meie toodete ja teenuste analüüsimise ja parendamise 
eesmärgil.  
 
Eraldiseisvad teenused, näiteks reaalajas liiklus- või ohutusradar, 
tuginevad teabe andmisele näiteks asukoha, keskkonna ja Teie 
sõiduki liikumise kohta, samuti andmetele teistelt sõidukitelt, et 
saada uut ja täpsemat teavet, näiteks praegused liiklus- ja teeolud 
(sülemteenused). Sellel eesmärgil võidakse osana sõiduki 
kasutamisest edastada Teie sõidukist asukoht, sõiduki- ja 
keskkonnaandmed ning liikumise teave. Pakume eelnimetatud 
andmeid kolmandatele osapooltele ainult koondvormis ja ilma 
viiteta Teile või Teie sõidukile. 
 
Nende andmete töötlemine andmeanalüüsiks ja parendamiseks, 
samuti sülemandmete töötlemine, põhinevad meie seaduslikel 
huvidel meie toodete ja teenuste analüüsimiseks ja parendamiseks, 
samuti sülemteenuste täpsema sisu pakkumiseks. 
 
Võite nende eesmärkide täitmiseks mõeldud andmete edastamise 
mistahes ajal inaktiveerida oma sõiduki PCMi sätetes jaotises 
„Porsche Connect”. Pange tähele, et see võib individuaalsete 
teenuste funktsionaalsust piirata, eriti sülemteenuste puhul, näiteks 
reaalajas liiklus- või ohutusradar. Andmete vahetamist saab ära 
hoida ka siis, kui seadistate „Privaatsusrežiimi” peatüki 4.4 järgi. 
 
5. Andmesubjektide õigused 
 
Andmetöötluse subjektina on teil mitmeid õigusi. Täpsemat teavet 
leiate My Porsche ja Porsche Connect poe andmekaitse ja 
isikuandmete kaitse üldeeskirjade jaotisest 9. 
 
6. Käesolevate andmekaitse ja isikuandmete kaitse 

põhimõtete muudatused 
 

Jätame endale õiguse käesolevaid andmekaitse ja isikuandmete 
kaitse põhimõtteid muuta. Praegune andmekaitse ja isikuandmete 
kaitse eeskirjade versioon on igal ajal kättesaadav aadressil 
https://connect-store.porsche.com/ee/et/t/privacy. 
 
Viimati uuendatud 01.08.2018 
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Porsche Smart Mobility küpsiste kasutamise eeskirjad 

 
Sisaldab 
See küpsiste eeskiri rakendub lisaks üldisele ja spetsiifilisele 
Porsche Connect-andmekaitsedeklaratsioonile ning kirjeldab 
küpsiste töötlemise olemust, ulatust, eesmärke ja seaduslikku alust 
ning ka valikuid küpsiste töötlemise takistamiseks. Lisaks kehtib 
Porsche Connecti üldine ja spetsiifiline andmekaitsedeklaratsioon 
(01.08.2018) kogu muule teabele. 
 
Mis on küpsised? 
Et saaksime teile veebisaidi külastamise ajal pakkuda suurel hulgal 
erinevaid funktsioone, teaksime, millised on teie eelistused ja 
saaksime oma veebisaitide kasutamise mugavamaks ja 
kasutajasõbralikumaks muuta, kasutame küpsiseid. Küpsised on 
väikesed failid, mis veebilehitseja kaudu teie arvutisse 
salvestatakse. 
 
Teie valikud 
Meie veebisaiti kasutades nõustute küpsiste kasutamise ja nende 
enda arvutisse salvestamisega. Meie veebisaiti saate loomulikult 
vaadata ka küpsisteta. Kui te ei soovi, et neid teie arvutisse 
salvestataks, võite vastava funktsiooni veebilehitseja seadistustes 
välja lülitada. Võite veebilehitsejasse salvestatud küpsised igal ajal 
kustutada. Küll aga võib küpsiste keelamine mõjutada meie 
pakkumiste toimimist. 
 
Küpsiste kategooriad 
Kasutame küpsiseid erinevatel otstarvetel ja erinevate 
funktsioonidega. Teeme vahet, kas küpsis on tehnilisest 
seisukohast hädavajalik (tehniline vajadus), kui kaua seda hoitakse 
ja kasutatakse (talletamise kestus) ja kas selle on salvestanud meie 
või kolmanda poole veebisait, ning missugune teenusepakkuja on 
küpsise teie arvutisse lisanud (küpsise omanik). 
 
Tehniline vajadus 
Küpsised, mis on tehniliselt hädavajalikud. Kasutame teatud 
küpsiseid, kuna need on veebisaidi ja selle funktsioonide 
nõuetekohaseks tööks hädavajalikud. Need küpsised salvestatakse 
automaatselt teie arvutisse,  kui külastate veebisaiti või kasutate 
teatud funktsiooni, kui te ei ole veebilehitsejat seadistanud 
küpsiseid keelama. 
Küpsised, mis ei ole tehniliselt hädavajalikud. Küpsised, mis ei ole 
hädavajalikud, salvestatakse teie arvutisse, et parandada meie 
veebisaidi kasutusmugavust ja tööd või salvestada teie poolt valitud 
seadistusi. Samuti kasutame tehniliselt mittehädavajalikke 
küpsiseid, et selgitada välja, kui sageli meie veebisaidi erinevaid osi 
kasutatakse, et saaksime selle tulevikus rohkem teie vajadustele ja 
nõudmistele vastavaks kohandada. Me ei salvesta küpsiseid, mis ei 
ole tehniliselt hädavajalikud, kui te ei ole vastaval väljal klõpsates 
kinnitanud, et olete meie küpsiseid puudutavat teavet märganud ja 
jätkate veebisaidi kasutamist. 
 
Talletamise kestus 
Seansiküpsised. Enamikke küpsiseid läheb tarvis vaid hetkel avatud 
veebisaidi ja My Porsche keskkonna külastamiseks ning need 
kustutatakse või muutuvad kehtetuks kohe, kui veebisaidilt lahkute 
või kui pooleliolev seanss aegub (sellest ka nimetus 
„seansiküpsised“). Seansiküpsiseid kasutatakse näiteks teatud 
teabe alles hoidmiseks seansi vältel (nt teie Porsche keskkonda 
sisselogimist või ostukorvi sisu). 
 
Püsiküpsised. Küpsised salvestatakse pikemaks perioodiks vaid 
üksikutel juhtudel. Näiteks tehakse seda selleks, et teid veebisaidi 
taaskordsel külastamisel ära tunda ja et saaksite kasutada 
salvestatud seadistusi. See võimaldab teil näiteks kiiremini või 
mugavamalt lehekülgi avada või kaotab vajaduse taas teatud 
valikuid, näiteks keelt, uuesti määrata. Püsiküpsised kustutatakse 

automaatselt pärast kindla aja möödumist lehekülje või domeeni 
külastamisest, millelt küpsis teie arvutisse salvestati. 
 
Andmevoo küpsised. Neid kasutatakse suhtluseks erinevate 
Porsche siseserverite vahel. Need salvestatakse teie arvutisse 
kasutajasuhtluse alguses ja kustutatakse selle lõpus.  Andmevoo 
küpsised saavad suhtluse ajaks ainulaadse tuvastamisnumbri, kuid 
see ei võimalda konkreetse kasutaja või kliendi kohta ühtegi 
järeldust teha. 
 
Küpsiste omanikud 
Teenusepakkujate küpsised: küpsised salvestab tavaliselt meie 
volitusel veebisaidi operaator veebisaidi külastamise korral. 
Kolmanda poole küpsised: Niinimetatud „kolmanda osapoole 
küpsised” aga paigutatakse ja neid kasutavad muud kohad või 
veebilehed, näiteks veebianalüütika tööriistade pakkujad.  
Täpsemat teavet veebianalüüsi tööriistade ja ulatuse kohta saate 
käesolevatest küpsiste eeskirjadest. Välised teenusepakkujad 
võivad küpsiseid kasutada ka reklaami kuvamiseks või 
sotsiaalvõrgustikest pärineva sisu integreerimiseks, nt sotsiaalsete 
pluginatena. 
 
 
Küpsiste kasutamine veebianalüüsiks ja tulemuslikkuse 
mõõtmiseks 
Kasutame Google Inc.‘i (Google‘i) veebianalüüsi teenust Google 
Analytics. See selgitab küpsiste abil välja meie veebisaidi erinevate 
osade külastussageduse ja kasutajate eelistused. Küpsise loodud 
meie veebipakkumise (sh teie lühendatud IP-aadressi) kasutamise 
teave edastatakse USA-s Google'is käitatavale serverile ja 
salvestatakse seal. Google kasutab seda teavet meie nimel ja 
töötlemise lepingu alusel, et hinnata teie veebilehe kasutamist, 
koostada aruandeid meie veebilehe tegevuse kohta ning pakkuda 
teisi veebilehe ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google 
Analyticsi kasutamise õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt 
f; meie õigustatud huvi tekib selles seoses eespool kirjeldatud 
kasutamise eesmärgil, eelkõige meie veebilehe analüüsimisel, 
optimeerimisel ja majandustegevuses. 
 
Küpsiste kustutamine ja vastuväidete esitamine nende 
kasutamisele 
Küpsiste vastuvõtmine meie veebilehe kasutamisel ei ole 
kohustuslik; kui te ei soovi, et teie seadmesse salvestatakse 
küpsiseid, võite vastava valiku oma veebisirvija süsteemiseadetes 
inaktiveerida. Salvestatud küpsiseid saate oma veebisirvija interneti 
valikutes kustutada. Kui otsustate küpsiseid mitte vastu võtta, võib 
see kaasa tuua meie veebilehel pakutavate funktsioonide piirangud.  
 
Peale selle võite inaktiveerida Google Analyticsi küpsiste 
kasutamise veebisirvija lisandmooduli abil, kui te ei soovi veebilehe 
analüüsi. Selle saate alla laadida aadressilt  
 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
See lisandmoodul salvestab teie seadmesse loobumisteabe, mis 
deaktiveerib Google Analyticsi kasutamise. Pidage meeles, et see 
deaktiveerib Google Analyticsi vaid selles seadmes ja 
veebilehitsejas, millest loobumise aktiveerisite. Võib tekkida ka 
vajadus selle uuesti aktiveerimiseks, kui kustutate seadmest 
küpsised. Alternatiivina brauseri lisandmoodulile, näiteks 
mobiilseadmetel, saate ära hoida ka kogumise Google Analyticsi 
poolt, klõpsates järgmisel 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ lingil. Teie andmete 
edasise kogumise ärahoidmiseks seadistatakse „loobumisküpsis”. 
Loobumisküpsis kehtib ainult kasutatavale brauserile ja ainult meie 
pakutavatele veebilehtedele ning see on salvestatud Teie 
lõppseadmesse. Kui kustutate küpsised brauserist, peate 
loobumisküpsise uuesti seadistama. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
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Samuti saate oma lõppseadmel aktiveerida „mittejälgimise 
funktsiooni”. Kui see funktsioon on aktiveeritud, teavitab Teie 
lõppseade vastavat teenust, et nad ei soovi jälgimist.
 
Meie veebisaidi külastamisel võidakse salvestada järgmisi küpsiseid 
 

Küpsise nimetus 
 
Tehniliselt 
vajalik? 

Talletamise 
kestus Küpsise omanik Otstarve 

CIAM.s Jah Andmevoo 
küpsis 

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

See küpsis on vajalik kontrollimaks, kas 
kasutaja veebilehitseja toetab küpsiste 
kasutamist. 

CIAM.m Jah Seansiküpsis 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

See küpsis on vajalik kasutaja 
autentimiseks. 

CIAM.h Jah Seansiküpsis 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

See küpsis on vajalik kasutaja seansi ja 
siselogimise salvestamiseks My Porsche 
keskkonnas. 

CIAM.status Jah Seansiküpsis 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

See küpsis on vajalik kasutaja seansi 
jälgimiseks My Porsche keskkonnas. 

pcc.cookieAccepta
nce Jah 

Püsiküpsis 
(talletamise 
kestus: üks 
aasta) 

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

See küpsis salvestab kasutaja otsuse 
selle kohta, kas tema seadme 
veebilehitsejas tohib küpsiseid salvestada. 

nonce.* Jah Andmevoo 
küpsis 

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

See küpsis salvestab kasutaja otsuse 
selle kohta, kas tema seadme 
veebilehitsejas tohib küpsiseid ajutiselt 
serverisse salvestada. 

PF Jah Seansiküpsis Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

See küpsis on vajalik sisekasutaja 
autentimiseks erinevate Porsche serverite 
vahel. 

CIAM.pcc Jah Seansiküpsis 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

See küpsis on vajalik kasutaja seansi ja 
siselogimise salvestamiseks My Porsche 
keskkonnas. 

f5_cspm Jah Seansiküpsis 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

See küpsis on vajalik, et kasutaja 
koormuse tasakaalustaja kaudu 
puhverserverisse ümber suunata. 

_utma Ei 

Püsiküpsis 
(talletamise 
kestus: kaks 
aastat) 

Google See küpsis salvestab Google Analyticsi 
tarbeks kasutaja külastuskordade arvu. 

_utmt Ei Seansiküpsis Google 

See küpsis salvestab Google Analyticsi 
tarbeks kasutaja juurdepääsu päringute 
tüübi. Eristatakse sündmusi, tehinguid ja 
esemeid. 

_utmb Ei Seansiküpsis Google See küpsis salvestab Google Analyticsi 
tarbeks kasutaja seansi kestuse. 

_utmz Ei Seansiküpsis Google 
See küpsis salvestab Google Analyticsi 
tarbeks lehe, millelt kasutaja My Porsche 
keskkonda jõudis. 

_utmv Ei Seansiküpsis Google 

See küpsis koondab Google Analyticsi 
tarbeks kogutud andmed, et Porsche AG 
saaks kuvada need eraldi anonüümsete 
aruannetena. 

NREUM Nr 

Seansi küpsis, 
mis kustutatakse 
brauseri 
sulgemisel. 

New Relic Inc. 

See küpsis luuakse ainult brauserites, mis 
ei toeta navigeerimisajastuse APIt. Kui 
brauser toetab navigeerimisajastuse APIt, 
võib navigeerimise algusaja 
kindlakstegemiseks kasutada loomupärast 
liidest. 
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NRAGENT Nr 

Seansi küpsis, 
mis kustutatakse 
brauseri 
sulgemisel. 

New Relic Inc. 

Seda küpsist kasutatakse New Relic 
Collectori lõppkasutaja mõõdikute ja selle 
veebirakenduses töötavate agentide 
vaheliseks suhtluseks. Sõne identifitseerib 
ja korreleerib rakenduse-kihi 
transaktsiooni rajad vastavate brauseri 
radadega. 

JSESSIONID Nr 

Seansi küpsis, 
mis kustutatakse 
brauseri 
sulgemisel. 

New Relic Inc. 

Seda küpsist kasutatakse seansi 
identifikaatori salvestamiseks nii, et New 
Relic saab rakenduse jaoks seansside 
arvu jälgida. Selle küpsise väärtuse loob 
Jetty. 

 
Porsche Smart Mobility GmbH  
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
 
Viimati uuendatud 01.08.2018 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


