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Porsche Smart Mobility GmbH 
 

Yleinen tietosuojaseloste 
My Porsche ja Porsche Connect –kauppa 

 
 
Porsche Smart Mobility GmbH (jäljempänä "me” tai ”PSM GmbH”) 
on iloinen vierailustanne sivustollamme ja kiinnostuksestanne 
yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. Yksityisyytenne 
suojaaminen tietojen käsittelyn yhteydessä on meille tärkeää. 
Suhtaudumme henkilökohtaisten tietojenne suojaamiseen ja 
luottamukselliseen käsittelyyn hyvin vakavasti. Henkilötietojanne 
käsitellään vain Euroopan unionin tietosuojalain lakisääteisten 
määräysten, erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 
jäljempänä "tietosuoja-asetus") puitteissa. Tällä 
tietosuojailmoituksella tiedotamme teille henkilötietojenne 
käsittelystä ja tietosuojaoikeuksistanne My Porsche -portaalin, 
Porsche Connect Store -kauppojemme ja Porsche Connect -
palveluiden (jäljempänä "Porschen digitaalinen 
palveluinfrastruktuuri") käytön yhteydessä. Tietoja muista 
palveluista ja Porsche-konsernin muiden yhtiöiden tarjonnasta 
voitte katsoa kyseisten palveluiden tai yhtiöiden 
tietosuojailmoituksista. 
 
1. Tiedoista ja tietosuojasta vastaava taho; yhteystiedot 
 
Tietosuojalakien tarkoitusten mukainen tiedoista vastaava taho on: 
 

Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Saksa 

 
Jos sinulla on tietosuojaa koskevia kysymyksiä tai ehdotuksia, voit 
lähettää meille sähköpostia osoitteeseen 
smartmobility@fi.porsche.com tai tietosuojavastaaville suoraan 
osoitteeseen dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com, 
tai kirjoittaa alla olevaan postiosoitteeseen. 
 

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

 
2. Tietosuojan kohde 
 
Tietosuoja koskee henkilökohtaisia tietoja. Tämä tarkoittaa 
tunnistettua tai tunnistettavaa henkilöä (tietojen kohde) koskevia 
tietoja. Tähän kohtaan sisältyvät esim. nimen, postiosoitteen, 
sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron kaltaiset tiedot, mutta 
myös tiedot, joita syntyy My Porsche -portaalin, Porsche Connect 
Store -kauppojen ja Porschen digitaalisen palveluinfrastruktuurin 
käytöstä ja niiden käytön aikana. Näitä ovat esim. tiedot 
verkkosivumme käytön alkamisesta, päättämisestä ja laajuudesta 
sekä IP-osoitteenne tiedot.. 
 
3. Tietojenkäsittelyn tapa, laajuus, tarkoitus ja 

oikeusperuste verkkosivujemme käytön yhteydessä 
 

Tietoja kerätään tai voidaan kerätä, vaikka käytätte sivustoamme 
kirjautumatta. Seuraavassa esitetään yleiskatsaus eri tavoista, 
joilla tietoja kerätään ja käsitellään, sekä tietojen käsittelyn 
kulloisestakin tarkoituksesta ja oikeudellisesta perusteesta. 
 
3.1 Tietojen automaattinen kerääminen 
Kun siirrytte sivustollemme, internetselaimenne lähettää 
automaattisesti tietoja teknisistä syistä. Seuraavat tiedot 
tallennetaan erilleen muista tiedoista, joita saatatte lähettää meille: 
 
• sivustolle pääsyn päivämäärä ja aika 
• sivustolla vierailuun kulunut aika 
• internetselaimen tyyppi/versio 
• käytetty käyttöjärjestelmä 
• sivustomme sivut, joilla kävitte 
• lähetetyn data määrä 
• tapahtuman tyyppi 
• järjestelmän keskeytymiset ja vastaavat tapahtumat 
• IP-osoite 
• verkkotunnus 

 
Käsittelemme näitä tietoja tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 
1 kohdan f) alakohdan perusteella, jotta voimme asettaa palvelun 
käytettäväksi, varmistaa teknisen toiminnan ja selvittää ja poistaa 
häiriöt. Noudatamme näin ollen etua, joka mahdollistaa 
verkkosivumme käyttöönoton ja sen teknisen toimivuuden. Kun 
avaatte verkkosivumme, kyseiset tiedot käsitellään 
automaattisesti. Ilman palvelun käyttöön asettamista ette voi 
käyttää palvelujamme. Emme käytä näitä tietoja henkilöllisyytenne 
päättelemiseen. 
 
Poistamme tiedot yleensä 13 kuukauden jälkeen, ellemme tarvitse 
niitä pidempään edellä mainittuja tarkoituksia varten. Siinä 
tapauksessa poistamme tiedot välittömästi tarkoituksen 
poistuttua. 
 
Näitä tietoja käsitellään myös analysointitarkoituksissa ja 
suorituskyvyn parantamiseksi ilman, että niitä liitetään kehenkään 
konkreettisen henkilöön. Katsokaa lisätietoja alakohdista 3.2 ja 
3.3. 
 
3.2 Tietojenkäsittely verkkotarjonnan parantamista varten 
 
Alakohdassa 3.1 mainittuja, automatisoidusti kerättyjä tietoja 
käytämme lisäksi Porschen digitaalisen palveluinfrastruktuurin 
suorituskyvyn parantamiseen, foorumeiden käytettävyyden 
varmistamiseen ja käyttäjäkokemuksen optimoimiseen, edelleen 
verkkosivun käyttönne arvioimiseen, raporttien laatimiseen 
verkkosivun käytöstä ja myös verkkosivujen ja internetin käyttöön 
liittyvien palvelujen tuottamiseen. 
 
Käsittelemme tietojanne käyttäen perusteena oikeutettua 
etuamme liittyen tuotteidemme tehokkuuteen ja käytettävyyteen 
sekä verkkosivumme käyttäjien käyttökäyttäytymisen 
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analysoimiseen. Tietoja säilytetään 13 kuukauden ajan, eikä niitä 
liitetä kehenkään tiettyyn henkilöön.  
Tässä kuvatun käsittelyn yhteydessä tallennamme sen kautta 
evästeitä. Katsokaa lisätietoja alakohdasta 3.3. 
 
3.3 Evästeet 
Päätelaitteellenne voidaan verkkopalvelussamme vieraillessanne 
tallentaa ns. evästeitä, eli pieniä tiedostoja, jotta voimme tarjota 
teille palvelujamme mahdollisimman kattavasti, tehdä käytöstä 
teille miellyttävämmän kokemuksen ja optimoida tarjontamme. Jos 
ette halua käyttää evästeitä, voitte estää evästeiden tallentamisen 
laitteellenne internetselaimenn vastaavilla asetuksilla tai 
käyttämällä erillisiä kieltäytymismahdollisuuksia. Huomatkaa, että 
tarjontamme toimivuudessa ja toimintalaajuudessa voi tällöin olla 
rajoituksia. Katsokaa lisätietoja evästeiden yhteydessä tehtävästä 
tietojenkäsittelyn tavasta, laajuudesta, tarkoituksista, 
oikeudellisista perusteista ja kieltäytymismahdollisuuksista 
kohdasta Evästekäytäntö. 
 
Käsittelemme tietoja käyttäjistämme evästeiden avulla 
käyttäjiemme kanssa solmittujen sopimusten täyttämiseksi ja 
oikeutetun etumme perusteella liittyen verkkosivujemme 
käyttäjäystävälliseen ja turvalliseen käytettävyyteen. 
 
4. Porsche ID -käyttäjätilin rekisteröiminen 
 
Kun rekisteröidytte ja käytätte My Porsche, Porsche Connect -
kauppaa ja Porschen digitaalisten palvelujen infrastruktuuria, 
henkilökohtaisia tietoja kerätään, käsitellään ja käytetään ja niitä 
saatetaan siirtää kolmansille osapuolille alla kuvatuilla tavoilla, jotta 
voimme tarjota teille kaikki My Porschea, Porsche Connect -
kauppaa ja Porschen digitaalisten palvelujen infrastruktuuria 
koskevat palvelut sekä täyttääksemme tähän liittyvät 
sopimusvelvoitteemme. Käsittelemme tässä kohdassa kuvattuja 
tietoja tässä kuvatussa laajuudessa joko suostumuksenne 
perusteella tai täyttääksemme sopimusvelvoitteemme teitä 
kohtaan. 
 
4.1 Rekisteröitymisprosessi 
Jotta voisitte käyttää My Porschea, teidän on rekisteröidyttävä 
Porschen infrastruktuuriin. Voitte valita kahden 
rekisteröitymistavan välillä: 
 
1. Valtuutetun jälleenmyyjän lähettämä rekisteröitymiskutsu 
Halutessanne valtuutettu jälleenmyyjänne syöttää jälleenmyyjälle 
antamanne tiedot järjestelmiimme teidän puolestanne. Tällöin 
saatte esimerkiksi sähköpostitse linkin, jonka avulla teitä 
pyydetään vahvistamaan rekisteröitymisenne. Huomatkaa, että 
valtuutetut jälleenmyyjät ovat itsenäisiä yrityksiä, eikä meillä ole 
määräysvaltaa jälleenmyyjiin nähden. Teidän tulee lisäksi 
varmentaa rekisteröitymisenne toisen ominaisuuden avulla, 
esimerkiksi tekstiviestillä lähetetyllä tunnuksella, jonka syötätte My 
Porsche -sivustolle. 
 
2. Itse tehtävä rekisteröityminen 
Ellette ole rekisteröitynyt valtuutetun jälleenmyyjän kautta, voitte 
rekisteröityä itse ja syöttää tietonne itse. Tietyissä maissa voitte 
myös lisätä palveluun ajoneuvon ja käyttää digitaalisia lisäpalveluja, 
jotka edellyttävät ajoneuvon omistamista. Tätä varten teidän on 
siirrettävä sähköisesti myös jäljennös tunnistusasiakirjasta ja 
todiste omistusoikeudesta sekä – jos ette ole ajoneuvon omistaja 
– valtakirja ajoneuvon omistajalta, kun olette ensin syöttänyt 
ajoneuvonne tunnistenumeron. Nämä asiakirjat tarkastetaan 
varmennuskriteeriemme perusteella. Onnistuneen varmennuksen 
todisteena tallennamme myös tunnistusasiakirjoista ilmenevät 
nimet, syntymäajat ja -paikat, osoitteet ja voimassaoloajat sekä 
omistusasiakirjoista ilmenevät ajoneuvon tunnistenumerot ja 
omistajan nimet ja osoitteet. Kun varmennusprosessi on valmis, 
asiakirjojen jäljennökset poistetaan. Jos varmennus onnistui, 
saatte esimerkiksi sähköpostitse linkin, jonka avulla teitä 
pyydetään vahvistamaan rekisteröitymisenne. Teidän tulee lisäksi 
varmentaa rekisteröitymisenne toisen ominaisuuden avulla, 

esimerkiksi tekstiviestillä lähetetyllä tunnuksella, jonka syötätte My 
Porsche -sivustolle. 
 
(a) Rekisteröitymisessä tarvittavat tiedot 
Kun rekisteröidytte My Porscheen, teidän on ilmoitettava itse 
tehtävän rekisteröitymisen yhteydessä sähköpostiosoitteenne 
(Porsche-tunniste), salasana, nimenne ja nimen osat, yhteys- ja 
osoitetietonne, matkapuhelinnumeronne ja tarvittaessa kieli, jota 
haluatte käyttää viestiessänne kanssamme, ja kun rekisteröidytte 
valtuutetun jälleenmyyjän kautta, teidän on vahvistettava nämä 
tiedot My Porschessa. Näitä tietoja tarvitaan Porsche ID -
käyttäjätilinne luomiseksi ja hallitsemiseksi, jotta voitte käyttää 
kaikkia My Porschen ja Porsche Connect -kaupan palveluja ja 
toimintoja. Joissakin maissa voitte myös käyttää tarjontaamme 
mahdollisena asiakkaana. Tällöin teidän tulee vain ilmoittaa 
nimenne, sähköpostiosoitteenne ja salasana. Näitä tietoja ja 
mahdollisesti muita tietoja tarvitaan, jotta voimme vastata 
pyyntöihin, kysymyksiin ja kritiikkiin. 
Tallennamme myös viimeisimmän kirjautumisenne ajankohdan. 
Rekisteröitymisen yhteydessä tarkistamme nimenne ja 
osoitetietonne uskottavuustarkistuksen avulla. 
 
(b) Vapaaehtoiset tiedot rekisteröitymisen yhteydessä 
Rekisteröitymisen yhteydessä teillä on mahdollisuus antaa myös 
muita vapaaehtoisia tietoja kuten nimeen liittyviä tietoja (esim. 
oppiarvo), yrityksen yhteystietoja, syntymäaika, muita 
puhelinnumeroita, luottokorttitiedot (jotka vain 
maksupalveluntarjoaja tallentaa) ja ajoneuvonne rekisterinumero ja 
ajoneuvon nimi. Voitte myös antaa mielenkiinnonkohteitanne ja 
mieltymyksiänne sekä haluamianne yhteydenpitokanavia koskevia 
tietoja. Huomatkaa, että nämä tiedot eivät ole välttämättömiä 
rekisteröitymisen kannalta, ja voitte vapaasti päättää, annatteko 
meille kyseiset tiedot. 
 
4.2  Porschen digitaalisten palvelujen infrastruktuuri: tietojen 

käsittely rekisteröitymisen jälkeen 
Jos olette rekisteröineet itsellenne Porsche ID -käyttäjätilin, 
vaihdamme kanssanne solmitun sopimuksen täyttämiseksi 
käyttäjätiliinne ja autoihinne liittyviä perustietoja käytettävissä 
olevien Porsche-jälleenmyyjien kanssa, jotta voitte tarvittaessa 
asioida myös jälleenmyyjäorganisaatiomme kautta. Siirrämme sitä 
varten auton valmistenumeron ohella käyttäjänimen (Porsche ID), 
teknisen tai sopimukseen perustuvan palvelujen ja tuotetarjonnan 
saatavuuden käyttäjätiliänne tai autoanne varten sekä merkittäviä 
tapahtumia käyttäjätilinne luomisen, muuttamisen tai poistamisen, 
autojen liittämisen, jälleenmyyjien valinnan tai palvelujen 
käyttöönoton tai käytöstä poiston yhteydessä.  
 
Mikäli olette valinneet yhden jälleenmyyjän ja antaneet 
suostumuksenne, vaihdetaan lisäksi My Porsche -portaaliin 
tallentamanne tiedot, erityisesti yhteystiedot, asiointi-, sopimus- ja 
huoltotiedot sekä etuihinne, autoihinne ja käyttämiinne palveluihin 
liittyvät tiedot jälleenmyyjän kanssa ja synkronoidaan tarvittaessa 
jälleenmyyjän luona henkilöllisyyteenne liittyen tallennettujen 
tietojen kanssa. Jos ette halua tietojen vaihtoa enää 
tulevaisuudessa, voitte muuttaa sen vastaavasti 
käyttäjäasetuksissanne. Edellä mainittuja tietoja ei tästä 
ajankohdasta lähtien enää vaihdeta jälleenmyyjän kanssa. 
Teknisistä syistä voi sekä suostumuksenne että tietojen vaihdon 
loppumisen voimaantulo kestää enintään 24 tuntia. 
Oikeusperusteen tietojenne käsittelylle tässä yhteydessä tarjoaa 
antamanne suostumus. 
 
4.3  Porsche ID -käyttäjätilinne poistaminen 

J Jos poistatte Porsche ID -käyttäjätilinne, myös My Porsche -
profiilinne poistetaan. Jos tiedot on oikeudellisista syistä 
säilytettävä, ne lukitaan (nk. käsittelyn rajoittaminen). Tiedot eivät 
silloin enää ole käytettävissä muuhun käyttöön, etenkään 
palvelujen käyttöön. Palvelut voivat näin ollen toimia rajoitetusti tai 
jäädä toteuttamatta. My Porsche ei ole tällöin myöskään enää 
käytettävissä. Jos muu vastuuhenkilö Porsche-konsernin sisällä ja 
hänen jälleenmyyjäorganisaationsa käsittelevät henkilötietoja 
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omalla vastuullaan, näiden tietojen käsittely säilyy 
koskemattomana. Mikäli suostumuksenne perusteella tietoja on 
vaihdettu valitsemanne jälleenmyyjän kanssa, ilmoitamme 
jälleenmyyjälle Porsche ID -käyttäjätilinne poistosta. 
 
 
5. Henkilötietojen vastaanottaja 
Sisäinen vastaanottaja: Porsche Smart Mobility GmbH:n sisällä 
vain ne henkilöt pääsevät tietoihin käsiksi, jotka tarvitsevat niitä 
edellä kohdassa 3. mainittuihin tarkoituksiin. 
 
Ulkopuolinen vastaanottaja:  
Luovutamme henkilötietojanne ulkopuoliselle vastaanottajalle 
Porsche Smart Mobility GmbH:n ulkopuolelle vain, jos se on 
tarpeen Porschen digitaalisen palvelutarjonnan asettamiseksi 
käyttöön, muu lakisäteinen lupa on olemassa tai meillä on sitä 
varten suostumuksenne. 
Ulkopuoliset vastaanottajat voivat olla seuraavia:  
 
a) Henkilötietojen käsittelijät:  
Porsche AG:n konserniyhtiöitä tai ulkopuolisia palveluntarjoajia, 
joita käytämme palvelujen tuottamiseen,  esimerkiksi Porsche 
Smart Mobility GmbH:n teknisen infrastruktuurin ja huoltotarjonnan 
alueilla. Valitsemme ja tarkastamme kyseiset henkilötietojen 
käsittelijät säännöllisesti ja huolellisesti varmistaaksemme 
yksityisyytenne säilymisen. Palveluntarjoajat saavat käyttää tietoja 
ainoastaan ilmoittamiimme tarkoituksiin.  
 
b) Julkiset viranomaiset 
Viranomaiset ja valtion instituutiot, kuten syyttäjänvirastot, 
tuomioistuimet tai veroviranomaiset, joille meidän on pakottavista 
syistä lähetettävä henkilötietoja. Tietojen lähettäminen tapahtuu 
tällöin tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c) alakohdan 
perusteella. 
 
c) Yksityiset tahot 
Jälleenmyyjät, yhteistyökumppanit tai virka-apulaiset, joille 
lähetetään tietoja suostumuksen, kanssanne solmitun sopimuksen 
tai oikeutettujen etujen säilyttämisen perusteella, esimerkiksi 
Porsche Centerit, investointipankit, muiden palvelujen tarjoajat tai 
kuljetuspalvelujen tarjoajat. Tietojen lähettäminen tapahtuu tällöin 
tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a), b) ja/tai f) alakohtien 
perusteella. 
 
6.  Tietojenkäsittely kolmansissa maissa 
 
Jos tietoja siirretään tahoille, joiden rekisteröity toimipaikka tai 
tietojenkäsittelypaikka ei sijaitse Euroopan unionin jäsenvaltiossa 
tai muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, suorittavat 
Porschen digitaalisten palveluiden infrastruktuurin yksittäisiä 
toimintoja puolestamme, varmistamme ennen tietojen 
luovuttamista, että vastaanottajan organisaatiossa noudatetaan 
riittävän tasoista tietosuojaa (esimerkiksi vastaanottajan 
itsesertifioinnin kautta EU:n ja Yhdysvaltain välisen Privacy Shield -
järjestelmän mukaisesti tai vastaanottajan kanssa solmitun EU:n 
vakiosopimuslausekkeet sisältävän sopimuksen avulla) ja/tai että 
suostumuksenne on saatu asianmukaisessa muodossa. 
 
Voitte ottaa meihin yhteyttä, jos haluatte selvityksen kolmansissa 
maissa olevista vastaanottajista ja jäljennöksen sovituista 
sopimusmääräyksistä, joilla taataan riittävän tasoinen tietosuoja. 
Näiden tietojen pyytäminen tapahtuu kohdan 1 mukaisesti. 
 
7.  My Porsche -portaalin muita palveluita 
 
7.1 Maksutietojen käsittely 
Maksullisen tarjonnan maksujen suorittamiseen My Porsche- ja 
Porsche Connect -palvelujen yhteydessä käytämme 
maksupalveluntarjoajana Arvato Distribution GmbH:ta, Gottlieb-
Daimler-Str. 1, D-33428 Harsewinkel ("Arvato"). 
Luottokorttitietojenne hallinta ja maksujen suorittaminen 
toteutetaan vain maksupalveluntarjoajan järjestelmien kautta. Kun 

annatte luottokorttitietonne, annatte ne suoraan kyseisen 
maksupalveluntarjoajan syöttökentässä, joka tallentaa ne ja 
käyttää itsenäisesti maksuihinne. Me emme kerää ja tallenna 
lainkaan luottokorttitietojanne. Ilmoita siksi 
maksupalveluntarjoajalle luottokorttitietojenne keräämiseen ja 
käyttämiseen liittyvä tapa, laajuus ja tarkoitus. 
 
Maksupalveluntarjoaja käsittelee ainoastaan saatavienhoidon 
(mukaan lukien yhteensopivuustarkastukset, mikäli niitä 
oikeudellisin perustein tarvitaan) ja luotonvalvonnan toteuttamisen 
tarkoituksissa toimeksiannostamme asiakas- ja yhteystietojanne 
(nimi, osoite, s-postiosoite, Porsche Connect -asiakasnumero ja 
jos käytettävissä, yritys ja sen kanssa toimivat yritykset) sekä 
autonne valmistenumeroa.  Oikeusperuste tietojenne käsittelylle 
edellä mainituissa tarkoituksissa on meille kuuluvan oikeudellisen 
velvollisuuden tai oikeutetun etumme täyttäminen lakisääteisten 
vaatimusten noudattamiseksi. 
 
7.2 Asiointi Contact Centerin kautta 
Teillä on mahdollisuus saada Porschen digitaalisen 
palveluinfrastruktuurin käytössä tukea Contact Centeriltämme. 
Näin ollen voitte esimerkiksi tehdä muutoksia henkilökohtaisiin 
asiakastietoihinne ja tilata verkkopalveluja ja tarvittaessa muita 
palveluja puhelimitse Contact Centerimme kautta. Tätä tarkoitusta 
varten teidän on ilmoitettava Contact Centerille Porsche ID:nne. 
Kun olette ensin todistaneet henkilöllisyytenne kertomalla Porsche 
ID:nne tai muita turvaominaisuuksia, Contact Center käyttää 
suoraan Porsche ID -käyttäjätiliänne tai vaihtoehtoisesti My 
Porsche -portaalia ja toteuttaa siellä halutut muutokset/toiminnot 
puolestanne. Contanct Centerin työntekijät tekevät vain ne 
tehtävät, jotka nimenomaisesti haluatte. Edelleen Contact Center 
voi, jos olette hyväksyneet yhteydenoton kyseisten kanavien 
kautta, tarvittaessa aktiivisesti ottaa yhteyttä 
puhelimitse/tekstiviestillä/sähköpostilla/pikaviestipalvelulla 
auttaakseen rekisteröinnissä, palvelujen aktivoinnissa ja käytössä. 
 
Oikeusperusteen tietojenne käsittelylle Contact Centerin toimesta 
tarjoaa sopimuksen täyttäminen. 
 
7.3 Palvelu- ja takuutietojen määritys 
Voidaksemme määrittää My Porsche -palvelussa teille tietoja 
takaisinkutsutoimista liittyen autoonne ja voimassa oleviin takuisiin, 
käsittelemme varustus- ja auton perustietoja, kuten auton 
valmistenumero, voimassa olevat takuut, mallivuosi ja mallikuva. 
Henkilötietojenne käsittely toteutetaan kanssanne solmitun 
sopimuksen täyttämiseksi. Edellä mainitut tiedot määritetään 
näihin tarkoituksiin yrityksessämme niin kauan kuin autoyhteys on 
olemassa.  
 
7.4 Huoltoaikojen pyytäminen 
Huoltoaikojen pyytämiseksi Porsche-jälleenmyyjiltä ja 
huoltoyrityksiltä My Porsche -portaalin kautta voimme 
halutessanne asettaa tiettyjen, valitsemienne yritysten 
käytettäviksi asiakas- ja autotietoja. Jos myönnät My Porsche -
portaalin kautta tehtävän huoltokyselyn yhteydessä meille 
suostumuksenne, lähetämme nimenne, osoitteenne, 
puhelinnumeronne, sähköpostiosoitteenne, Porsche ID:nne, 
autonne valmistenumeron, autonne mallin, valitsemanne 
huoltoajan, haluamanne huollon laajuuden ja täydentävän viestin 
kyselyynne sekä haluamanne yhteydenottokanavat tiettyä kyselyä 
varten valitsemallenne jälleenmyyjä- tai huoltoyritykselle. 
Henkilötietonne lähetetään suostumuksenne perusteella kerran 
kunkin huoltokyselyn yhteydessä.  
 
Tallennamme kunkin huoltokyselynne täyttääksemme kanssanne 
solmitun sopimuksen käyttäjätilinne olemassaolon ajan. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sivu 4 / 4 
Päivitetty viimeksi 08/2018 – Yleinen tietosuojaseloste – Finland – FI – Versio 3.2 

8. Tiedon kohteiden oikeudet 
 
Tietojenkäsittelyn kohteena teillä on useita oikeuksia, erityisesti 
seuraavat oikeudet: 
 
Tietojensaantioikeus: Teillä on oikeus saada tietoja, joita 
tallennamme teistä henkilökohtaisesti.  
 
Tietojen korjaus- ja poisto-oikeus: Voitte vaatia meitä 
korjaamaan väärät tiedot ja jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät, 
poistamaan tietonne. 
 
Käsittelyn rajoittaminen: Voitte vaatia meitä rajoittamaan 
tietojenne käsittelyä lain sallimissa rajoissa. 
 
Tietojen siirrettävyys: Jos olette asettaneet tietoja 
käytettäväksemme sopimuksen tai antamanne suostumuksen 
perusteella, voitte lakisääteisten edellytysten esiintyessä vaatia, 
että saatte teistä käytettäviksi asetetut tiedot järjestelmällisessä, 
yleisessä ja koneella luettavissa olevassa muodossa tai että 
lähetämme tiedot toiselle vastuuhenkilölle 
 
Tietojen käsittelyn kieltäminen, jos oikeusperusteena on 
”oikeutettu etu”: Teillä on oikeus syistä, jotka aiheutuvat 
erityisestä tilanteesta, milloin tahansa kieltää tekemämme 
tietojenkäsittely, mikäli kieltämisen oikeusperusteena on 
”oikeutettu etu”. Jos käytätte kieltäytymisoikeuttanne, lopetamme 
tietojenne käsittelyn, ellemme pysty osoittamaan, että käsittelyn 
jatkamiselle on lakisääteisten määräysten mukaisesti olemassa 
pakottavia, suojeluun liittyviä syitä, jotka kumoavat oikeutenne. 
 
Evästeiden käytöstä kieltäytyminen: Voitte myös milloin 
tahansa kieltäytyä evästeiden käytöstä. Katsokaa tarkempia tietoja 
evästekäytännöstä. 
 
Suostumuksen peruuttaminen: Jos olette antanut meille 
suostumuksenne tietojenne käsittelyyn, voitte peruuttaa 
suostumuksen milloin tahansa, ja peruutus astuu voimaan 
peruutushetkestä eteenpäin. Peruutus ei vaikuta tietojenne 
käsittelyn lainmukaisuuteen ennen peruutusta. 

 
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Voitte tehdä 
valituksen asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos uskotte 
tietojenne käsittelyn rikkovan sovellettavaa lakia. Tätä varten voitte 
ottaa yhteyttä tietoturvaviranomaiseen, jolla on lainkäyttövalta 
asuinpaikkakunnallanne tai asuinmaassanne, tai 
tietoturvaviranomaiseen, jolla on lainkäyttövalta meihin nähden. 
 
Yhteydenotto meihin: Lisäksi voitte ottaa yhteyttä meihin 
maksutta, jos teillä on kysyttävää henkilökohtaisten tietojenne 
käsittelystä, oikeuksistanne tietojen kohteena ja/tai mahdollisesti 
antamastanne suostumuksesta. Jos haluatte käyttää yllä mainittuja 
oikeuksia, ottakaa yhteyttä sähköpostiosoitteella 
smartmobility@fi.porsche.com tai yllä kohdassa 1 mainittuun 
postiosoitteeseen. Kun otatte meihin yhteyttä, varmistakaa, että 
pystymme tunnistamaan teidät varmasti. 
 
9. Tietoturva 
 
Teknisen kehityksen mukaisesti tarjoamme kaikki tarvittavat 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet riskin kannalta sopivan 
suojauksen varmistamiseksi sovellettavien lakisääteisten 
vaatimusten mukaisesti. 
 
10. Linkit kolmansien osapuolten tarjontaan 
 
Muiden palveluntarjoajien sivustot, joille on linkki tältä 
verkkosivustolta, ovat kolmansien osapuolten suunnittelemia ja 
tarjoamia. Me emme pysty vaikuttamaan näiden linkitettyjen 
sivustojen suunnitteluun, sisältöön tai toiminnallisuuteen. Me 
nimenomaisesti emme ole vastuussa mistään linkitetyillä sivustoilla 
olevasta sisällöstä. Huomatkaa, että kolmansien osapuolien 
sivustot, joihin on linkki tältä sivustolta, voivat asentaa omia 
evästeitään päätelaitteeseenne ja/tai kerätä henkilökohtaisia 
tietoja. Me emme pysty vaikuttamaan tähän. Tässä asiassa teidän 
kannattaa tiedustella asiasta suoraan näiden linkitettyjen sivustojen 
tarjoajilta. 
 
Tila: 23.08.2018 

mailto:connect@fi.porsche.com
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Erityinen tietosuojaseloste 
My Porsche -palvelut ja Porsche Connect -palvelut 

 
 
My Porschessa tai Porsche Connect -kaupassa voitte tilata My 
Porsche -palveluja tai Porsche Connect -palveluja ja aktivoida 
palvelulisenssejä. Tätä varten teidän täytyy olla rekisteröitynyt My 
Porscheen ja teillä tulee olla Porsche ID -käyttäjätili. Voitte käyttää 
ja hallinnoida My Porsche -palveluja ja Porsche Connect -palveluja 
palvelukohtaisesti erilaisten Porsche-sovellusten ja My Porsche -
portaalin avulla sekä autossanne langattoman verkkoyhteyden 
avulla, jos se on käytössä autossanne. 
 
1. Palvelujen tilaaminen ja aktivointi 
 
Voitte tilata yksittäisiä tai useita My Porsche -palveluja tai Porsche 
Connect -palveluja ja aktivoida palvelulisenssejä. Kun valitsette 
tietyn palvelun tai palvelukokonaisuuden, voitte myös tarkastella 
kyseiseen palveluun kuuluvien tietojen keräämistä, käsittelyä ja 
käyttöä yksittäisten palveluiden tuotekuvausten alla. Jotta voimme 
täyttää tilauksen ja siihen liittyvän kanssanne olemassa olevan 
sopimussuhteen vaatimukset, käsittelemme ja käytämme 
tilaukseen liittyviä tietoja ja lisäksi rekisteröitymisen yhteydessä 
kerättyjä henkilökohtaisia tietojanne. Voitte muuttaa 
laskutusosoitteenne, ennen kuin tilausprosessi on päättynyt. 
Tällöin käytämme näitä osoitetietoja, jotka olette antanut laskutus- 
ja laskunkäsittelytarkoituksiin. 
 
My Porscheen ja Porsche Connectiin liittyvien palvelujen maksujen 
käsittelyssä käytämme maksupalveluntarjoaja Arvatoa (katsokaa 
My Porschen ja Porsche Connect -kaupan yleisen 
tietosuojaselosteen kohta 5). Luottokorttitietojenne hallinta ja 
maksujen käsittely tapahtuvat pelkästään maksupalveluntarjoajan 
järjestelmien avulla. Kun maksullisia palveluja tilataan, siirrämme 
maksupalveluntarjoajalle laskutettavan summan ja kertakäyttöisen 
tapahtuma-avaimen, jonka avulla maksunne kohdennetaan maksun 
käsittelyä varten. Jos annatte luottokorttitietojanne palvelujen 
tilaamisen yhteydessä, tämä tapahtuu suoraan 
maksupalveluntarjoajan tietojensyöttökentän kautta, ja 
maksupalveluntarjoaja tallentaa nämä tiedot itsenäisesti ja käyttää 
tietoja maksujenne käsittelyyn. Me emme kerää tai tallenna mitään 
luottokorttitietojanne. Tämän vuoksi luottokorttitietojenne 
keräämisen ja käytön luonteeseen, laajuuteen ja tarkoitukseen 
liittyvien tietojen suhteen on oltava yhteydessä 
maksupalveluntarjoajaan. Lisätietoja luottokorttitietojen ja 
maksujen käsittelystä on My Porschen ja Porsche Connect -
kaupan yleisessä tietosuojaselosteessa. 
 
Kun tilausprosessi on valmis, voitte aktivoida palvelut. Kun 
aktivoitte palveluita, järjestelmä tallentaa käyttöluvan, ja saatavilla 
olevien palveluiden luettelo päivittyy vastaavasti. 
 
Smart Mobility -palvelujen (esim. latauspylvästarjonta) käyttöä 
varten useissa palvelua tarjoavissa maissa lähetetään postitse 
tuotteen oston yhteydessä henkilökohtainen kortti, joka sisältää 
RFID-siruja (Porsche ID Card -kortti). Kortille on tallennettu 
tunnistenumero, jonka avulla se voidaan kohdistaa käyttäjätiliinne. 
Kortilla ei itsessään ole digitaalisesti tallennettuna 
tunnistenumeron lisäksi henkilötietoja, eikä varsinkaan nimeänne 
tai osoitettanne.  
Jos kortti katoaa, käyttäjä voi lukita sen My Porsche -portaalissa. 
Mikäli muuta ei ole ilmoitettu, toteutamme tässä kappaleessa 
kuvatut käsittelyprosessit kanssanne solmitun sopimuksen 
täyttämiseksi tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
b) alakohdan perusteella. 
 
 
 

2. My Porsche -palvelujen ja Porsche Connect -palvelujen 
käyttö 

 
Voitte käyttää tilattuja My Porsche -palveluja ja Porsche Connect -
palveluja palvelusta riippuen ajoneuvossanne (jos palvelu on 
käytettävissä ajoneuvossanne) langattoman verkkoyhteyden avulla 
tai muiden päätelaitteiden avulla My Porschessa, Porsche Connect 
-sovelluksellanne ja Porsche Car Connect -sovelluksellanne ja 
mahdollisesti liityntäpisteessä tai liityntäpisteissä. Tätä varten 
ajoneuvonne tai kyseinen päätelaite ottaa yhteyden Porschen 
digitaalisten palvelujen infrastruktuuriin. 
 
Jos käytätte My Porschen tai Porsche Connect -kaupan kautta 
tilattuja verkkopalveluja ajoneuvossanne tai muilla päätelaitteilla, 
käsittelemme henkilökohtaisia tietojanne verkkopalvelujen käytön 
mahdollistamiseksi, tukitarkoituksiin ja muihin erikseen 
määriteltyihin tarkoituksiin. Ellei muuta ole ilmoitettu, me 
keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilökohtaisia tietojanne 
vain siinä laajuudessa, mikä on tarpeen, jotta kyseistä My Porsche 
-palvelua tai Porsche Connect -palvelua voidaan käyttää. 
 
Yksittäisiä My Porsche -palveluja tai Porsche Connect -palveluja 
käyttäessänne käsitellään seuraavanlaisia henkilökohtaisia tietoja, 
riippuen siitä, miten kyseinen palvelu toimii, jotta voimme tarjota 
kyseiset palvelut ja täyttää kanssanne olemassa olevan 
sopimussuhteen vaatimukset. Oikeudellinen peruste kussakin 
tapauksessa on sopimuksen vaatimusten täyttäminen. 
 
a) Tunnistustietoja kuten ajoneuvon tunnistenumero, Porsche 

ID -tunnuksenne sekä päätelaitteidenne ja 
matkaviestinmoduulienne laite- ja järjestelmätunnisteet, joita 
tarvitaan teidän tunnistamiseksenne tai päätelaitteenne tai 
ajoneuvonne tunnistamiseksi yhteyden luomista varten, jotta 
palveluja voi käyttää tai jotta sisältöjä pääsee 
tarkastelemaan. 

b) Valtuutustietoja, joihin kuuluu tieto siitä, että ajoneuvo tai 
kyseinen päätelaite on aktivoitu kyseiseen Porsche Connect 
-palveluun, ja jotka voidaan yhdistää Porschen digitaalisten 
palvelujen infrastruktuurissa oleviin 
rekisteröitymistietoihinne. 

c) Kirjautumistietoja, joita tarvitaan, kun haluatte käyttää 
ajoneuvossanne tai muissa päätelaitteissa muiden 
palveluntarjoajien palveluja, jotka edellyttävät kirjautumista. 

d) Viestintätietoja, jotka ovat tarpeen yhteyden 
muodostamiseksi ajoneuvonne ja/tai muiden päätelaitteiden 
ja meidän palvelimiemme tai kolmansien osapuolten 
Porsche Connect -palvelujen sisältöjä tarjoavien palvelimien 
välille. 

e) Paikka- ja liikkumistietoja, jotka ovat tarpeen paikkaan 
liittyvien sisältöjen esittämiseksi ajoneuvossa. 

f) Äänidataa, joka mahdollistaa äänikomennot ja äänen syötön 
tietyissä Porsche Connect -palveluissa. Äänidataa siirretään 
meille ajoneuvosta tai päätelaitteesta tallenteena tekstiksi 
muuntamista varten. Teksti, jonka palveluntarjoaja sitten 
muodostaa, siirretään takaisin ajoneuvoon, minkä jälkeen 
poistamme tallenteen. 

g) Yhteystietoja, joita käytetään viestintäpalveluissa kuten 
sähköpostin tai tekstiviestien lähetyksessä. 

h) Laskutustiedot, kuten teletunnistetiedot latauksista. Nämä 
tiedot yhdistämme tarvittaessa yksittäisissä 
laskutustarkoituksissa osoite- ja maksutietojenne kanssa. 

i) Muuta sisältöä, joka on annettava meille tai 
palveluntarjoajille, jotta teille voidaan tarjota palveluja. 
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Yksityiskohtaisia tietoja siitä, mitä tietoja kerätään ja käsitellään 
kunkin verkkopalvelun yhteydessä, on saatavissa 
verkkopalveluiden vastaavista kuvauksista osoitteessa 
https://connect-store.porsche.com/fi/fi/. 
 
Tietopohjaksi anonymisoitujen käyttötilastojen laatimista varten 
tallennamme palvelujen avaamisen yhdessä auton 
valmistenumeron ja aikaleiman kanssa 12 kuukauden ajaksi. 
 
3. Kolmantena osapuolena toimivan palveluntarjoajan 

palvelujen käyttö 
 
Jos käytätte kolmantena osapuolena toimivien palveluntarjoajien 
palveluja, joita ette voi tilata My Porschen tai Porsche Connect -
kaupan kautta, kyseisten palvelujen sisältöä voidaan esittää 
ajoneuvossanne tai päätelaitteessanne, ja tietoja voidaan vaihtaa 
ajoneuvonne tai päätelaitteenne ja palveluntarjoajan välillä. Jos 
linkitätte matkapuhelimenne ajoneuvoonne, sisältö peilautuu vain 
ajoneuvonne sisäänrakennettuun viestintä- ja viihdejärjestelmään 
(Porsche Communication Management eli PCM). Me emme pääse 
näihin kolmantena osapuolena toimivien palveluntarjoajien 
palveluihin emmekä tiedä niiden sisältöä. Pyydämme teitä siksi 
tutustumaan kolmantena osapuolena toimivan palveluntarjoajan 
tietosuojatietoihin. 
Kun käytätte tällaisia kolmantena osapuolena toimivan 
palveluntarjoajan palveluja, on mahdollista, että henkilökohtaisia 
tietoja käytetään laajemminkin, kuin mitä palvelun tarjoaminen ja 
asianmukainen toiminta edellyttävät. 
 
Emme pysty vaikuttamaan näiden kolmantena osapuolena 
toimivien palveluntarjoajien tietojen käsittelyyn tai paikkaan, jossa 
tietoa käsitellään. Teidän kannattaa näin ollen selvittää kultakin 
kolmantena osapuolena toimivalta palveluntarjoajalta 
henkilökohtaisten tietojen keräämisen ja käytön luonne, laajuus ja 
tarkoitus kussakin verkkopalvelussa. 
 
Käsittelemme tietoja tässä kohdassa kuvatulla tavalla eli 
siirtämällä tietoja kolmantena osapuolena toimiville 
palveluntarjoajille täyttääksemme sopimusvelvoitteemme teitä 
kohtaan. 
 
4. Erityishuomautuksia Porsche Connect -palveluiden 

käytöstä ajoneuvossa 
 
Ajoneuvossanne sisäänrakennettuna oleva viestintä- ja 
viihdejärjestelmä (Porsche Communication Management eli PCM) 
ja ajoneuvoon liittyvien palvelujen mobiilirajapinta (”Connected 
Gateway” eli cGW) voivat olla yhteydessä Porschen digitaalisten 
palvelujen infrastruktuuriin langattoman verkon kautta, jos 
ajoneuvossanne on kyseinen ominaisuus. Näiden avulla voitte 
käyttää Porsche Connect -kaupastamme tilaamianne Porsche 
Connect -palveluja ja muualta tilaamianne kolmantena osapuolena 
toimivien palveluntarjoajien palveluja ajoneuvossanne riippumatta 
meidän tarjonnastamme. 
 
4.1. Yhteys 
Ajoneuvonne ominaisuuksista riippuen yhteys voidaan muodostaa 
ajoneuvoon ulkopuolisen laitteen muodostaman wifi-yhteyden 
avulla tai ajoneuvonne PCM-järjestelmän langattoman 
verkkomoduulin avulla. Ajoneuvonne ominaisuuksista riippuen 
ajoneuvonne PCM-järjestelmän langattomassa verkkomoduulissa 
voi olla asennettava tai esiasennettu irrotettava SIM-kortti tai 
kiinteästi asennettu SIM-kortti. 
 
Ellei muuta ole erikseen ilmoitettu, käsittelemme tietoja tässä 
kohdassa kuvatuilla tavoilla täyttääksemme sopimusvelvoitteemme 
teitä kohtaan. 
 
4.1.1 Määritelmiä 

a) Asennettava irrotettava SIM-kortti 
Ajoneuvonne ominaisuuksista riippuen voitte muodostaa 
yhteyden ajoneuvossanne siihen itse asentamallanne 

SIM-kortilla, jonka olette saanut langattoman verkon 
palveluntarjoajaltanne (jäljempänä asennettava 
irrotettava SIM-kortti). Langattoman verkon 
palveluntarjoajanne on vastuussa asennettavasta 
irrotettavasta SIM-kortistanne ja siihen liittyvistä 
tietojenkäsittelyprosesseista. Ottakaa yhteyttä 
langattoman verkon palveluntarjoajaanne, jos haluatte 
lisätietoja tietojen keräämisen, käsittelyn ja käytön 
luonteesta, laajuudesta ja tarkoituksesta sekä 
tietoturvasta signaalinsiirron aikana. 

b) Esiasennettu irrotettava SIM-kortti 
Ajoneuvonne ominaisuuksista riippuen yhteys voidaan 
muodostaa esiasennetun irrotettavan SIM-kortin avulla. 
Ajoneuvon valmistaja on esiasentanut kortin 
puolestanne (jäljempänä esiasennettu irrotettava SIM-
kortti). Lisätietoja saatavuudesta eri maissa on 
osoitteessa https://connect-store.porsche.com/fi/fi/. 

c) Kiinteästi asennettu SIM-kortti 
Ajoneuvonne ominaisuuksista riippuen yhteys voidaan 
muodostaa valmistajan ajoneuvoonne kiinteästi 
asentaman SIM-kortin avulla (jäljempänä kiinteästi 
asennettu SIM-kortti). Kiinteästi asennettua SIM-korttia 
ei pysty irrottamaan käsin yhteyden lopettamiseksi. 
Lisätietoja kiinteästi asennettuun SIM-korttiin liittyvien 
tiedonkäsittelyprosessien vastuista on jäljempänä 
kohdassa 4.1.3. 

d) Verkko-operaattori ja virtuaaliverkko-operaattori 
 (Tietoliikenteen) verkko-operaattori hoitaa 
tiedonsiirtoverkkoa ja tarjoaa asiakkailleen pääsyn 
kyseiseen verkkoon. Virtuaaliverkko-operaattori 
yhdistää yksittäiset verkkoratkaisut eri verkko-
operaattoreiden infrastruktuurien ja teknisten 
ratkaisujen perusteella. Virtuaaliverkko-operaattorilla ei 
ole omaa verkkoinfrastruktuuria. 

 
4.1.2 Tietojen tallentaminen ajoneuvon valmistuksen aikana 
Jos Porsche-ajoneuvossanne on esiasennettu irrotettava SIM-kortti 
tai kiinteästi asennettu SIM-kortti, tallennamme SIM-kortin numerot 
(ICCID, IMSI, MSISDN) kunkin laitteen ja ajoneuvon 
tunnistenumeron yhteydessä ajoneuvon valmistusprosessin 
aikana. Nämä tiedot tallennetaan SIM-korttien numeroiden 
hallinnoimiseksi sekä ajoneuvon ja SIM-kortin numeron toisiinsa 
liittämiseksi, jos esimerkiksi valtion viranomaiset pyytävät tietoja 
Porsche Smart Mobility GmbH:ltä. 
 
4.1.3 Tietojen vaihto, kun käytetään kiinteästi asennettua SIM-
korttia 
Kun Porsche-ajoneuvossa on kiinteästi asennetulla SIM-kortilla 
varustettu langaton verkkomoduuli, moduuli voi olla yhteydessä 
(jos palvelu on käytössä) kulloisenkin verkko-operaattorin 
langattomiin verkkoihin riippumatta siitä, oletteko rekisteröitynyt 
Porsche Connectiin tai tilannut Porsche Connect -palveluja. 
Tietoliikennettä koskevia tietoja (tietoliikennepalvelun tarjoamisen 
tai yhteyden muodostamisen perusteella kerättyjä, käsiteltyjä ja 
käytettyjä tietoja) voidaan vaihtaa langattoman verkkoyhteyden 
vuoksi tai yhteyden muodostamisen vuoksi sekä tarvittaessa 
suorittamaan asianomaisia ajoneuvoon kulloisenkin verkko-
operaattorin langattomien verkkojen kautta tilaamianne Porsche 
Connect -palvelujen verkkotoimintoja, esim. langattomien solujen 
avulla. 
Langattomassa verkkoyhteydessä on mahdollista, että kun 
signaaleja lähetetään julkisten tietoliikenneverkkojen kautta 
ajoneuvonne ulkopuolella, niin kolmannet osapuolet, erityisesti 
verkko-operaattorit, saattavat päästä tiettyihin tietoihin ja 
mahdollisesti määrittää sijaintinne. Kulloisenkin verkko-operaattorin 
lisäksi myös virtuaaliverkko-operaattorit saattavat päästä näihin 
tietoihin prosessin yhteydessä. 
Kiinteästi asennettujen SIM-korttien avulla tapahtuva yhteyden 
muodostaminen tapahtuu seuraavien virtuaaliverkko-
operaattoreiden kautta: 
• CUBIC Telecom, Cubic Telecom Limited, Corrig Court, Corrig 

Rd, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlanti. 

https://connect-store.porsche.com/fi/fi/
https://connect-store.porsche.com/fi/fi/
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• Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 
Düsseldorf, Saksa. 

Ottakaa yhteyttä virtuaaliverkko-operaattoriin, jos haluatte 
lisätietoja tietojen keräämisen, käsittelyn ja käytön luonteesta, 
laajuudesta ja tarkoituksesta sekä tietoturvasta signaalinsiirron 
aikana. 
 
4.1.4 Tietojen käsittely tietoliikennepalvelujen yhteydessä 
Me keräämme, käsittelemme ja käytämme tietojanne (kuten 
nimeänne, osoitettanne ja syntymäaikaanne), joita kerätään My 
Porscheen tai Porsche Connect -kauppaan rekisteröitymisen 
yhteydessä tai jotka annatte, kun tilaatte My Porschessa tai 
Porsche Connect -kaupassa tietoliikennepalvelun, jolla luodaan tai 
päätetään tietoliikennepalvelupalveluja koskeva sopimussuhde tai 
muutetaan sitä tai jolla määritätte sen sisältöä. Yllä mainittuja 
tietoja säilytetään näihin tarkoituksiin enintään sopimussuhteen 
päättymistä seuraavan kalenterivuoden loppuun asti. 
 
Porschen digitaalisten palvelujen infrastruktuurissa ei kerätä, 
käsitellä tai käytetä langattomien verkkoyhteyksien aktiivisuuden 
(kuten kulloisenkin yhteyden alkamisen ja päättymisen) perusteella 
syntynyttä liikennetietoa, mobiiliyhteyden paikkatietoja, yhteyden 
päätepisteitä ja dynaamisia IP-osoitteita, lukuun ottamatta SIM-
korttia, laitenumeroita ja käytetyn datan määrää. Ottakaa yhteyttä 
kyseiseen verkko-operaattoriin, jos haluatte tietoja tietojen 
keräämisen, käsittelyn ja käytön luonteesta, laajuudesta ja 
tarkoituksesta. 
 
4.1.5 Tietojen käsittely muiden yhteyspalvelujen yhteydessä 
Jos tilaatte tai olette tilannut muita yhteyspalveluja kuten wifi-
paketteja, niin aktivointi- ja deaktivointitietoja siirretään meidän 
järjestelmämme, ajoneuvonne langattoman verkon rajapinnan ja 
virtuaaliverkko-operaattorin välillä Porsche-ajoneuvoon kiinteästi 
asennetun SIM-kortin datapakettien aktivoimiseksi ja 
deaktivoimiseksi. 
 
Porsche-ajoneuvoihin esiasennettujen irrotettavien SIM-korttien ja 
kiinteästi asennettujen SIM-korttien hallinnoimiseksi sekä 
käytössänne olevan datamäärän ja mahdollisesti tilaamanne 
datapaketin yhteydessä käytetyn datan määrän laskemiseksi 
ajoneuvon tunnistenumero, SIM-korttinne numerot, SIM-kortin tila ja 
tarvittaessa käytetyn datan määrää ja kulloisellakin kaudella jäljellä 
olevan datan määrää koskevia tietoja siirretään lisäksi meidän 
järjestelmämme, ajoneuvonne langattoman verkon rajapinnan ja 
virtuaaliverkko-operaattorin välillä, ja säilytämme näitä tietoja 
kulloisenkin sopimussuhteen keston ajan. Säilytämme yllä 
mainittuja tietoja myös 12 kuukauden ajan anonyymien 
käyttöraporttien laatimiseksi. 
 
4.1.6  Muu tietojen käsittely lakisääteisten velvoitteiden vuoksi 
Yllä kohdissa 4.1.3 - 4.1.5 kuvatun tietojen käsittelyn lisäksi me 
keräämme, käsittelemme ja käytämme tietoliikennettä koskevia 
tietoja (tietoja, joita kerätään, käsitellään ja käytetään 
tietoliikennepalvelujen tarjoamisen perusteella ja/tai yhteyden 
muodostamiseksi) vain meitä koskevien lakisääteisten 
velvoitteiden perusteella ja niiden mukaisesti, esimerkiksi 
täyttääksemme lakisääteiset velvollisuutemme säilyttää 
henkilökohtaisia tietoja turvallisuus- ja lainvalvontaviranomaisia 
varten ja luovuttaa henkilökohtaisia tietoja näille. 
 
Tietojenne käsittelyn oikeudellinen peruste on meitä ja/tai 
oikeutettua etuamme koskevan oikeudellisen velvoitteen 
täyttäminen, jotta pystymme täyttämään lakisäteiset vaatimukset. 
 
4.1.7 Henkilöllisyyden tarkistus 
Joissakin maissa saattaa olla tarpeen tehdä henkilöllisyyden 
tarkistuksia tunnistusasiakirjan perusteella lakisääteisistä syistä, 
jotta tiettyjä tietoliikennepalveluita voi tilata. Käytämme 
henkilöllisyyden tarkistusten tekemiseen ulkopuolista 
palveluntarjoajaa IDnow GmbH:ta, Auenstr. 100, 80469 München, 
Saksa. Vain ulkopuolinen palveluntarjoaja kerää, käsittelee ja 
käyttää tietoja omalla vastuullaan henkilöllisyyden tarkistuksen 

yhteydessä. Ottakaa yhteyttä kyseiseen ulkopuoliseen 
palveluntarjoajaan, jos haluatte tietoja tietojen keräämisen, 
käsittelyn ja käytön luonteesta, laajuudesta ja tarkoituksesta. 
Kyseiset tiedot ovat täällä. 
Henkilöllisyyden tarkistuksen tekemiseksi teidät ohjataan osana 
palveluntilausprosessia palveluntarjoajan ulkopuoliselle sivustolle. 
Sivustolla antamanne kehotuksen jälkeen me siirrämme 
tarkistettavat tiedot (nimenne, osoitteenne ja syntymäaikanne) 
palveluntarjoajalle. Samalla siirretään tapausnumero, jotta 
henkilöllisyyden tarkistuksen tulos voidaan yhdistää oikein 
myöhemmin. Henkilöllisyyden tarkistuksen jälkeen palveluntarjoaja 
ilmoittaa meille henkilöllisyyden tarkistuksen tuloksen 
tapausnumeron perusteella. Me emme siirrä henkilökohtaisia 
tietoja tästä henkilöllisyyden tarkistuksesta kolmansille osapuolille, 
ellei meitä edellytetä toimimasta näin lain perusteella. Me näemme 
palveluntarjoajan tallentaman jäljennöksen tunnistusasiakirjastanne 
vain näissä tapauksissa täyttääksemme lakisääteiset 
velvoitteemme. 
 
Tietojenne käsittelyn oikeudellinen peruste on meitä koskevan 
oikeudellisen velvoitteen täyttäminen tai oikeutettu etumme, jotta 
pystymme täyttämään lakisäteiset vaatimukset. 
 
4.2. Ajoneuvoa koskevat toimenpiteet ja ajoneuvon yhteyden 

luominen 
Jotta pystytte käyttämään palveluja ajoneuvossanne, ajoneuvonne 
täytyy lisätä Porsche ID -käyttäjätilillenne. Tätä varten teidän tulee 
syöttää ajoneuvon tunnistenumero My Porscheen tai antaa 
valtuutetun jälleenmyyjän syöttää numero. Käsittelemme 
ajoneuvonne tunnistenumeroa varmennustarkoituksiin, ajoneuvon 
yhteyden luomiseksi ja sen liittämiseksi palveluiden käyttöön, 
palveluiden aktivoimiseksi ja tarjoamiseksi sekä muihin 
kulloisessakin yhteydessä tarkemmin määriteltyihin ja kuvattuihin 
tarkoituksiin. Jotta pystytte yhdistämään ajoneuvonne Porschen 
digitaalisten palvelujen infrastruktuuriin, järjestelmämme luo ja 
tallentaa liittämiskoodin (pairing code), jonka näette My 
Porschessa. 
 
Varmennusta varten teidän on siirrettävä sähköisesti myös 
jäljennös tunnistusasiakirjasta ja todiste omistusoikeudesta sekä – 
jos ette ole ajoneuvon omistaja – valtakirja ajoneuvon omistajalta, 
kun olette ensin syöttänyt ajoneuvonne tunnistenumeron tai 
esittänyt nämä asiakirjat valtuutetulle jälleenmyyjällenne. Nämä 
asiakirjat tarkastetaan varmennuskriteeriemme perusteella. 
Onnistuneen varmennuksen todisteena tallennamme myös 
tunnistusasiakirjoista ilmenevät nimet, syntymäajat ja -paikat, 
osoitteet ja voimassaoloajat sekä omistusasiakirjoista ilmenevät 
ajoneuvon tunnistenumerot ja omistajan nimet ja osoitteet. Kun 
varmennusprosessi on valmis, asiakirjojen jäljennökset poistetaan. 
 
Kun ajoneuvonne on liitetty Porsche ID -käyttäjätiliinne 
ensimmäisen kerran tai myöhemmin, ajoneuvo tulee yhdistää 
Porschen digitaalisten palvelujen infrastruktuuriin. Tätä varten 
teidän tulee syöttää ajoneuvonne PCM-järjestelmään My 
Porschessa esitetty liittämiskoodi (pairing code). Tämän jälkeen 
ajoneuvonne PCM-järjestelmä käyttää ensin liittämiskoodia ja 
ajoneuvon tunnistenumeroa järjestelmäämme kirjautumiseen. 
Tarvitsemme näitä tietoja, jotta voimme liittää ajoneuvonne 
Porsche ID -käyttäjätiliinne käytön aikana eli esimerkiksi, kun 
siirrytte palveluun, sekä varmistamaan, että palveluja voi käyttää. 
Kun ajoneuvonne ja käyttäjätilinne on liitetty toisiinsa, 
järjestelmämme siirtää luettelon kulloinkin tarjolla olevista 
palveluista ajoneuvonne PCM-järjestelmään. 
Turvallisuuden kannalta erityisen tärkeiden palveluiden käyttöä 
varten teidän tulee antaa erillinen nelinumeroinen PIN-numero. 
Voitte määrittää oman PIN-numeronne My Porschessa ja muuttaa 
sitä siellä milloin tahansa. PIN-numero tallennetaan salattuna. Kun 
annatte PIN-numeronne ajoneuvossanne, numero salataan niin 
ikään ja siirretään järjestelmäämme varmennusta varten. 
Käsittelemme tietojanne täyttääksemme sopimusvelvoitteemme 
teitä kohtaan. 
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4.3 Tarjolla olevien palveluiden luettelon hakeminen ja 
palveluihin pääsy 

Joka kerta kun aloitatte tai päätätte matkan ja kun valitsette tiettyä 
palveluita, ajoneuvonne PCM-järjestelmä käyttää ensin ajoneuvon 
tunnistenumeroa Porschen digitaalisten palvelujen infrastruktuuriin 
kirjautumiseen. Tarvitsemme näitä tietoja, jotta voimme liittää 
ajoneuvonne Porsche ID -käyttäjätiliinne, sekä varmistamaan, että 
palveluja voi käyttää. Kun kirjaudutte matkan aloittamista ja 
päättymistä varten, ajoneuvonne PCM-järjestelmälle siirretään 
luettelo kulloinkin tarjolla olevista palveluista. Käsittelemme 
tietojanne täyttääksemme sopimusvelvoitteemme teitä kohtaan. 
 
Anonyymien käyttötilastojen laatimista varten me tallennamme ja 
käytämme tarjolla olevien palveluiden luettelon noutamisia ja 
kyseisiin palveluihin pääsyä ajoneuvonne tunnistenumeron ja 
aikaleiman kanssa 30 päivän ajan. Tietojenne käsittelyn 
oikeudellisena perusteena on oikeutettu etumme analysoida 
käyttötapoja anonyymisti. 
 
4.4 Palveluiden ja tiedonsiirron käytön lopettaminen 
Langattomasta verkkoyhteydestä, ajoneuvonne ominaisuuksista ja 
aktivoiduista palveluista riippuen ajoneuvon tiedonsiirto voidaan 
kytkeä pois päältä kokonaan tai osittain seuraavilla tavoilla: 

a) poistamalla SIM-kortti tai katkaisemalla päätelaitteenne 
yhteys, jos langaton verkkoyhteys on muodostettu 
asennettavalla tai esiasennetulla irrotettavalla SIM-
kortilla tai wifi-yhteydellä, tai 

b) muuttamalla ajoneuvonne PCM-järjestelmän asetuksia 
asetusvalikossa. Jos näin tehdään, yksittäiset palvelut 
eivät välttämättä toimi täysin tai ollenkaan. 

 
Kun PCM-järjestelmän langaton verkkomoduuli kytketään pois 
päältä järjestelmän asetuksista, ajoneuvossa olijat voivat kytkeä 
pois ajoneuvon PCM-järjestelmän suorittaman tiedonsiirron 
langattoman verkkoyhteyden kautta. 
 
Kun yksityistila (private mode) kytketään päälle, ajoneuvossa olijat 
voivat kytkeä pois Connected Gatewayn tiedonsiirron ja tähän 
liittyvän henkilökohtaisten tietojenne käsittelyn. Tämä estää 
ajoneuvoon liittyvien palveluiden käytön sekä pääsyn 
ajoneuvotietoihin ja ajoneuvoon liittyviin tietoihin (kuten ajoneuvon 
sijaintiin). Poiskytkeminen ei erityisesti koske lain nojalla 
edellytettäviä toimintoja ja palveluita kuten liikenteen 
hätäsoittojärjestelmää (”SOS-Call”) ja muita hätäsoittojärjestelmiä. 
 
Jotta kyseiset palvelut voidaan toimittaa kussakin tapauksessa, 
Connected Gatewayn saattaa olla tarpeen (sikäli kuin 
ajoneuvossanne on nämä palvelut) pitää yllä langatonta 
verkkoyhteyttä kulloisenkin verkko-operaattorin langattomaan 
verkkoon siitä huolimatta, että yksityistila on kytketty päälle 
(yhteyden tiedonsiirron suhteen katso kohta 4.1), ja yksittäisissä 
tapauksissa vaihtaa tietoja langattoman verkkoyhteyden avulla 
siten kuin kyseisessä palvelukuvauksessa on määritelty 
osoitteessa www.porsche.com/connect. Palvelut, joita ei voi 
kytkeä pois päältä, on merkitty vastaavasti asetusvalikossa 
yksityistilassa. 
 
4.5 Verkkopalvelut, joita rekisteröimättömät kuljettajat 

käyttävät 
Jos muut henkilöt käyttävät ajoneuvoanne [tai] ajoneuvonne PCM-
järjestelmää, kohdassa 2 a) - h) mainittuja tietoja saatetaan kerätä, 
käsitellä ja käyttää. Jos näillä muilla henkilöillä ei ole omaa 
Porsche ID -käyttäjätiliä, kyseiset tiedot kerätään ja tallennetaan 
teidän Porsche ID -käyttäjätilillenne. Tällöin me emme pysty 

tunnistamaan näitä muita kuljettajia, koska meillä ei ole heitä 
koskevia tunnistustietoja. 
 
4.6  Ohjelmistopäivitys verkossa 
Jos olette aktivoineet ohjelmistopäivitykset verkossa My Porsche -
portaalissa, autojärjestelmienne ohjelmistopäivityksen 
tarkoituksissa ja ohjelmistovirheiden poistamiseksi voidaan 
huoltotoimenpiteiden yhteydessä vaihtaa tietoja järjestelmiemme 
ja autonne välillä. Tätä varten vaihdetaan säännöllisin väliajoin 
autonne valmistenumero, laitetunnisteet ja niiden nykyisen 
ohjelmiston tila, Porsche ID:nne ja todennustiedot järjestelmiemme 
kanssa. Yksittäistapauksissa (esim. päivitystoimenpiteet) 
lähetetään järjestelmäämme myös tietoja autonne varustuksesta ja 
teknisestä kunnosta. Voitte lopettaa ohjelmistopäivitykset 
verkossa ja niihin liittyvän henkilötietojen käsittelyn poistamalla 
toiminnon käytöstä My Porsche -portaalissa. 
 
4.7. Tuoteanalyysit, -parannus ja ryhmätietojen käsittely 
Autonne varustuksen mukaan autonne voi siirtää järjestelmiimme 
käyttötietoja Infotainment-järjestelmästänne, teknisiä autotietoja ja 
niihin liittyviä ympäristötietoja yhdessä ajallisesti rajatun 
tunnisteavaimen kanssa, mikäli hyväksyt tiedonsiirron autonne 
PCM-järjestelmään tehdyn asennuksen yhteydessä tai aktivoit 
toiminnon autonne PCM-järjestelmässä. Käytämme siirrettyjä 
tietoja tällöin tuotteidemme ja palvelujemme analysointi- ja 
parannustarkoituksissa.  
 
Yksittäisiä palveluja, kuten reaaliaikainen liikenne tai vaaratutka, on 
osoitettu tiettyjen tietojen, kuten sijainnin, ympäristön ja auton 
liikkumisen määrittämistä varten, jotta näistä ja muiden autojen 
tiedoista voidaan johtaa uusia ja tarkempia tietoja, joita ovat 
esimerkiksi nykyinen liikenne- ja tietilanne (ryhmäpalvelut). Tätä 
varten voidaan autostanne siirtää auton käytön yhteydessä sijainti-, 
auto- ja ympäristötietoja sekä liikkumistietoja. Kolmansille 
osapuolille asetamme edellä mainittuja tietoja käytettäviksi vain 
yhdistettyinä ja ilman viittausta teihin tai autoonne. 
 
Tässä mainittujen tietojen käsittely tuoteanalyysia ja -parannusta 
varten sekä ryhmätietojen käsittely toteutetaan tuotteidemme ja 
palvelujemme analysointiin ja parannukseen oikeutetun edun sekä 
tarkkojen sisältöjen ryhmäpalvelujen yhteydessä käytettäviksi 
asettamisen perusteella. 
 
Voitte milloin tahansa poistaa käytöstä tietojen siirtämisen näihin 
tarkoituksiin autonne PCM-järjestelmän asetuksista kohdassa 
"Porsche Connect". Huomatkaa, että tällöin yksittäiset palvelut, ja 
erityisesti ryhmäpalvelut, joita ovat esim. reaaliaikainen liikenne tai 
vaaratutka, voivat toimia rajoitetusti käytöstä poiston yhteydessä. 
Tietojen vaihto voi tulevaisuudessa estyä, kun otetaan käyttöön 
alakohdan 4.4 mukainen "Yksityistila". 
 
5. Tiedon kohteiden oikeudet 
 
Tietojenkäsittelyn kohteena teillä on useita oikeuksia. Lisätietoja 
on My Porschen ja Porsche Connect -kaupan yleisen 
tietosuojaselosteen kohdassa 9. 
 
6. Tämän tietosuojaselosteen muutokset 
 
Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. 
Tietosuojaselosteen viimeisin versio on aina saatavilla osoitteesta 
https://connect-store.porsche.com/fi/fi/t/privacy. 
 
Tila: 23.08.2018 
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Porsche Smart Mobility evästekäytäntö 

 
 

Käyttöalue 
Tämä evästekäytäntö täydentää yleistä ja erityistä Porsche 
Connect -palveluun liittyvää tietosuojailmoitusta ja siinä kuvataan 
tietojenkäsittelyn tapa, laajuus, tarkoitus ja oikeusperuste sekä 
evästeisiin liittyvät kieltäytymismahdollisuudet. Lisäksi voimassa 
on kaikkien muiden tietojen osalta yleinen ja erityinen Porsche 
Connect -tietosuojailmoitus, tila [25/05/18]. 
 
Mitä evästeet ovat? 
Käytämme sivustollamme evästeitä, jotta voimme tarjota teille 
laajan tarjonnan, kun käytte sivustollamme, ja jotta voimme 
tunnistaa kiinnostuksenkohteitanne ja tehdä sivustostamme 
mukavamman ja sujuvamman. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, 
joita internetselaimenne tallentaa laitteellenne. 
 
Mitä vaihtoehtoja teillä on 
Kun käytätte sivustoamme, suostutte evästeiden käyttöön ja 
siihen, että evästeitä tallennetaan tietokoneellenne. Voitte toki 
käyttää sivustoamme ilman evästeitäkin. Jos ette halua, että 
evästeitä tallennetaan tietokoneellenne, voitte kytkeä kyseisen 
toiminnon pois päältä selaimenne asetuksista. Voitte milloin 
tahansa poistaa tallennetut evästeet selaimenne asetusten kautta. 
Jos ette kuitenkaan hyväksy mitään evästeitä, tämä saattaa 
rajoittaa tarjontamme toiminnallisuutta. 
 
Evästeiden lajit 
Käytämme evästeitä eri tarkoituksiin ja eri toiminnoissa. Tässä 
yhteydessä määritämme, onko eväste ehdottoman välttämätön 
teknisesti (tekninen tarve), miten kauan evästettä säilytetään ja 
käytetään (säilytyksen pituus) ja onko evästeen tallentanut meidän 
sivustomme vai kolmas osapuoli, ja mikä palveluntarjoaja on 
asettanut evästeen tietokoneellenne (evästeen lähettäjä). 
 
Tekninen tarve 
Evästeet, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä teknisesti: 
Käytämme tiettyjä evästeitä, koska niitä tarvitaan, jotta sivusto ja 
sen toiminnot toimisivat asianmukaisesti. Nämä evästeet siirretään 
tietokoneellenne automaattisesti, kun vierailette sivustolla tai 
tietyssä toiminnossa, jos ette ole määrittänyt selaimessanne, että 
evästeitä ei käytetä. 
Evästeet, jotka eivät ole ehdottoman välttämättömiä teknisesti: 
Tietokoneellenne tallennetaan myös evästeitä, jotka eivät ole 
ehdottoman välttämättömiä. Nämä evästeet mm. parantavat 
sivustomme käyttömukavuutta ja suorituskykyä tai tallentavat 
tiettyjä tekemiänne asetuksia. Käytämme myös evästeitä, jotka 
eivät ole ehdottoman välttämättömiä teknisesti, määrittämään 
tietoja, [jotka koskevat] sivustomme tiettyjen osioiden 
käyttökertoja, jotta voimme säätää sitä jatkossa kohdennetummin 
tarpeittenne ja vaatimustenne mukaisesti. Emme tallenna 
evästeitä, jotka eivät ole ehdottoman välttämättömiä teknisesti, ja 
tallennamme evästeitä vasta, kun olette vahvistanut klikkaamalla 
asianomaista kenttää, että olette huomioinut evästeilmoituksemme 
ja jatkatte sivustomme käyttöä. 
 
Säilytyksen pituus 
Istuntoevästeet: Useimpia evästeitä tarvitaan vain kyseisen 
sivustolla käyntinne ja My Porschessa käyntinne ajan tai istuntonne 
ajan, ja ne poistetaan tai ne muuttuvat pätemättömiksi heti, kun 
poistutte sivustoltamme tai kun senhetkinen istuntonne päättyy 
(jäljempänä istuntoevästeet). Istuntoevästeitä käytetään 
esimerkiksi tiettyjen tietojen säilyttämiseksi kuten Porsche-
kirjautumisen tai ostoskärryn tietojen säilyttämiseksi istuntonne 
ajan. 
 
Pysyvät evästeet: Evästeitä tallennetaan pitkiksi ajoiksi vain 
yksittäisissä tapauksissa. Näin tehdään esimerkiksi teidän 

tunnistamiseksenne, kun tulette sivustollemme uudelleen 
myöhemmin, ja tallennettuihin asetuksiin pääsemiseksi. Näin 
pääsette muun muassa sivuillemme nopeammin tai sujuvammin, 
tai näin vältytte tekemästä aina uudelleen tiettyjä asetuksia kuten 
valittu kieli. Pysyvät evästeet poistetaan automaattisesti ennalta 
määritellyn ajan jälkeen, kun vierailette sivulla tai verkkoalueella, 
josta eväste siirrettiin tietokoneellenne.  
 
Sisäiset evästeet: Näitä evästeitä käytetään Porschen sisäisten 
palvelimien väliseen tiedonvaihtoon. Ne siirretään tietokoneellenne 
käyttäjävuorovaikutuksen alussa ja poistetaan vuorovaikutuksen 
päättyessä. Sisäisille evästeille annetaan ainutkertainen 
tunnistenumero vuorovaikutuksen yhteydessä, mutta tämän 
numeron perusteella ei pysty tekemään johtopäätöksiä 
varsinaisesta asiakkaasta tai käyttäjästä. 
 
Evästeen lähettäjät 
Operaattorin evästeet: Sivustomme operaattori, jolle olemme 
antanut toimeksiannon, siirtää usein evästeitä, kun henkilö käy 
sivustollamme. 
Kolmannen osapuolen evästeet: Niin kutsuttuja kolmannen 
osapuolen evästeitä asettavat ja käyttävät muut tahot tai 
verkkosivustot, esimerkiksi verkkoanalyysityökalujen tarjoajat. 
Lisätietoja verkkoanalyysityökaluista ja saavutettavuuden 
mittaamisesta on jäljempänä tässä evästekäytännössä. 
Ulkopuoliset tarjoajat saattavat myös käyttää evästeitä mainosten 
esittämiseen tai sosiaalisten verkostojen sisältöjen kuten 
sosiaalisten laajennusten integrointiin. 
 
Evästeiden käyttö verkkoanalyyseissä ja saavutettavuuden 
mittaamisessa 
Me käytämme Google Analyticsiä, joka on Google Inc.:in 
(jäljempänä ”Google”) verkkoanalysointipalvelu. Google Analytics 
käyttää evästeitä sivustomme tiettyjen osioiden käyttökertojen 
selvittämiseksi ja mieltymysten tunnistamiseksi. Evästeen kautta 
saatavat tiedot verkkotarjontamme käytöstä (mukaan lukien 
lyhennetty IP-osoite) siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin 
ja tallennetaan sinne. Google käyttää näitä tietoja 
toimeksiannostamme ja sopimuksen perusteella henkilötietojen 
käsittelyyn arvioidakseen verkkotarjontamme käyttöä, laatiakseen 
meille raportteja verkkotarjonnan käytöstä ja myös tuottaakseen 
verkkosivujen ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Oikeudellisen 
perustan Google Analytics -palvelun käytölle tarjoaa tietosuoja-
asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohta: oikeutettu etumme 
muodostuu sikäli edellä esitetyistä käyttötarkoituksista, erityisesti 
liittyen verkkosivumme analysointiin, optimointiin ja taloudelliseen 
käyttöön. 
 
Evästeiden poistaminen ja niiden käytön kieltäminen 
Evästeiden hyväksyminen verkkotarjontamme käytön yhteydessä 
ei ole pakollista – jos ette halua, että evästeitä tallennetaan 
päätelaitteellesi, voitte poistaa kyseisen kohdan valinnan 
selaimenne järjestelmäasetuksista. Tallennetut evästeet voitte 
milloin tahansa poistaa selaimenne järjestelmäasetuksista. Jos 
ette hyväksy evästeitä, sivustojemme käyttö voi sen jälkeen 
onnistua vain rajoitetusti.  
 
Jos ette halua hyväksyä verkkosivun analysointia,  voitte lisäksi 
poistaa käytöstä Google Analytics -palvelun evästeiden käytön 
selaimen lisäosalla (Browser Add-on). Sen voi ladata täältä: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
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Kyseinen lisäosa tallentaa valintaanne koskevat tiedot laitteellenne, 
minkä perusteella Google Analytics poistetaan käytöstä. 
Huomatkaa, että tällainen käytöstä poistaminen johtaa Google 
Analyticsin käytöstä poistamiseen vain laitteesta ja selaimesta, 
josta käytöstä poistaminen tehtiin. Lisäksi voitte joutua ottamaan 
palvelun uudelleen käyttöön, jos poistatte evästeitä laitteeltanne. 
Vaihtoehtona selaimen lisäosan (Browser-Add-on) poistolle voitte 
mobiililaitteissa myös estää Google Analytics -palvelun kautta 
tapahtuvan kirjaamisen napsauttamalla seuraavaa linkkiä 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ . Tällöin asetetaan 

estoeväste (opt-out cookie), joka estää tietojenne kirjaamisen ylös 
tulevaisuudessa. Estoeväste (opt-out cookie) on voimassa vain sitä 
asetettaessa käytetyssä selaimessa, vain verkkotarjonnassamme 
ja se poistetaan päätelaitteeltanne. Jos poistatte evästeitä 
selaimeltanne, teidän täytyy asettaa estoeväste (opt-out cookie) 
uudelleen. 
Voitte aktivoida päätelaitteellanne myös Do Not Track-toiminnon. 
Jos tämä toiminto on aktivoituna, päätelaitteenne ilmoittaa kullekin 
palvelulle, että se ei halua tulla jäljitetyksi.

  
 
Erityisesti seuraavia evästeitä saatetaan tallentaa, kun vierailette sivustollamme: 
 

Evästeen nimi: 
 
Tekninen 
tarve? 

Säilytyksen 
pituus 

Evästeen 
lähettäjä Tarkoitus 

CIAM.s Kyllä Sisäinen eväste Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Tätä evästettä tarvitaan tarkistamaan, 
tukeeko käyttäjän selain evästeitä. 

CIAM.m Kyllä Istuntoeväste Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Tätä evästettä tarvitaan käyttäjän 
todentamiseen. 

CIAM.h Kyllä Istuntoeväste Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Tätä evästettä tarvitaan käyttäjän istunnon 
ja My Porscheen kirjautumisen 
tallentamiseen. 

CIAM.status Kyllä Istuntoeväste Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Tätä evästettä tarvitaan käyttäjän My 
Porsche -istunnon tilan seurantaan. 

pcc.cookieAccepta
nce 

Kyllä 
Pysyvä eväste 
(säilytysaika yksi 
vuosi) 

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

Tämä eväste tallennetaan, jos käyttäjä 
päättää, että evästeitä voidaan tallentaa 
hänen selaimeensa selaimen puolelle. 

nonce.* Kyllä Sisäinen eväste 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Tämä eväste tallentaa käyttäjän 
päätöksen siitä, että evästeitä voidaan 
tallentaa tilapäisesti hänen selaimeensa 
palvelimen puolelle. 

PF Kyllä Istuntoeväste Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Tätä evästettä tarvitaan sisäiseen 
käyttäjän todentamiseen Porschen eri 
palvelimien välillä. 

CIAM.pcc Kyllä Istuntoeväste Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Tätä evästettä tarvitaan käyttäjän My 
Porsche -istunnon ja My Porscheen 
kirjautumisen tallentamiseen. 

f5_cspm Kyllä Istuntoeväste Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Tätä evästettä tarvitaan käyttäjän 
ohjaamiseksi välipalvelimelle 
kuormituksentasaimen kautta. 

_utma Ei 
Pysyvä eväste 
(säilytysaika 
kaksi vuotta) 

Google 
Tämä eväste tallentaa käyttäjän 
käyntikertojen lukumäärän Google 
Analyticsiä varten. 

_utmt Ei Istuntoeväste Google 

Tämä eväste tallentaa käyttäjän pääsyn 
kyselytyypin Google Analyticsiä varten. 
Tapahtumat, kaupalliset tapahtumat ja 
nimikkeet erotellaan toisistaan. 

_utmb Ei Istuntoeväste Google 
Tämä eväste tallentaa käyttäjän istunnon 
keston Google Analyticsiä varten. 

_utmz Ei Istuntoeväste Google 
Tämä eväste tallentaa sivun, josta käyttäjä 
tuli My Porscheen, Google Analyticsiä 
varten. 

_utmv Ei Istuntoeväste Google 

Tämä eväste kokoaa tallennetut tiedot 
Google Analyticsiä varten, jotta Porsche 
AG voi esittää kyseiset tiedot yksittäisissä 
anonyymeissä raporteissa. 

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

Istuntokohtainen 
eväste, joka 
poistetaan 
selaimen 
sulkemisen 
yhteydessä. 

New Relic Inc. 

Tämä eväste luodaan vain selaimissa, 
jotka eivät tue Timing API -navigointia. Jos 
selain tukee Timing API -navigointia, 
navigoinnin käynnistymisajan 
määrittämiseen voidaan käyttää paikallista 
käyttöliittymää. 

NRAGENT Ei 

Istuntokohtainen 
eväste, joka 
poistetaan 
selaimen 
sulkemisen 
yhteydessä. 

New Relic Inc. 

Tätä evästettä käytetään New Relic -
kollektoreiden loppukäyttäjämetriikoiden ja 
niihin liittyvässä verkkosovelluksessa 
toteutettujen agenttien välillä viestittäessä. 
Valtuus tunnistaa ja korreloi 
sovelluskerros-tapahtumajälkiä vastaavien 
selainjälkien avulla. 

JSESSIONID Ei 

Istuntokohtainen 
eväste, joka 
poistetaan 
selaimen 
sulkemisen 
yhteydessä. 

New Relic Inc. 

Tätä evästettä käytetään istuntotunnisteen 
tallentamiseen, jotta New Relic voi valvoa 
sovelluksen istuntomäärää. Jetty luo 
evästeen arvon. 

Porsche Smart Mobility GmbH  
Porscheplatz 1  
70435 Stuttgart 
 
Tila: 23.08.2018 
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