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Porsche Smart Mobility GmbH 

Γενική Δήλωση Προστασίας Δεδομένων και Ιδιωτικού Απορρήτου 
My Porsche και Porsche Connect Store 

 
 
Εμείς, η Porsche Smart Mobility GmbH (εφεξής «εμείς» ή «PSM 
GmbH»), σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον 
ιστότοπό μας και το ενδιαφέρον σας για την επιχείρηση και τα 
προϊόντα μας. Η προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου κατά 
την επεξεργασία των δεδομένων σας, είναι σημαντική για εμάς. 
Αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα το θέμα της 
προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τα 
χειριζόμαστε ως εμπιστευτικά. Η επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων σας διενεργείται μόνο εντός του πεδίου εφαρμογής 
των απαιτήσεων της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την προστασία δεδομένων,, ιδίως του Γενικού Κανονισμού για 
την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Με την παρούσα πολιτική 
προστασίας προσωπικών δεδομένων, σας ενημερώνουμε για 
την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και των 
δικαιωμάτων σας στην ιδιωτική ζωή στο πλαίσιο της χρήσης 
των υπηρεσιών My Porsche, Porsche Connect Store και 
Porsche Connect (εφεξής «Υποδομή Ψηφιακών Υπηρεσιών της 
Porsche»). Ανατρέξτε στην αντίστοιχη πολιτική προστασίας 
προσωπικών δεδομένων άλλων υπηρεσιών ή εταιρειών για 
πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες και προσφορές από άλλες 
εταιρείες του Ομίλου Porsche. 
 
1. Ελεγκτής και αρμόδιος προστασίας δεδομένων· 

στοιχεία επικοινωνίας 
 
Ο ελεγκτής κατά την έννοια των νόμων περί προστασίας 
δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου είναι: 
 

Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Γερμανία. 

 
Σε περίπτωση οποιουδήποτε ερωτήματος ή υποδείξεων 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων, μπορείτε να μας 
στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 
smartmobility@gr.porsche.com ή στα στελέχη προστασίας 
δεδομένων, απευθείας στη διεύθυνση 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com ή να στείλετε 
επίστολή στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση. 
 

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

 
2. Αντικείμενο της προστασίας δεδομένων 
 
Το αντικείμενο της προστασίας των δεδομένων είναι τα 
προσωπικά δεδομένα. Αυτό σημαίνει οποιεσδήποτε 
πληροφορίες σχετικά με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο 
άτομο (υποκείμενο των δεδομένων). Αυτό περιλαμβάνει 
πληροφορίες όπως το όνομα του ατόμου, την ταχυδρομική 
διεύθυνση, τη διεύθυνση e-mail και τον αριθμό τηλεφώνου, αλλά 
και τις πληροφορίες που προκύπτουν αναγκαστικά κατά τη 
διάρκεια και ως αποτέλεσμα της χρήσης του My Porsche, του 
καταστήματος Porsche Connect και της Υποδομής Ψηφιακών 
Υπηρεσιών της Porsche, όπως πληροφορίες σχετικά με την 
έναρξη, τη διακοπή και το πεδίο εφαρμογής της χρήσης του 
ιστοτόπου μας και της δικής σας διεύθυνσης IP. 

 
3. Τύπος, πεδίο εφαρμογής, σκοπός και νομική βάση 

της επεξεργασίας δεδομένων κατά τη χρήση των 
ιστοτόπων μας 

 
Ακόμα κι αν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας χωρίς να έχετε 
συνδεθεί, τα δεδομένα θα συλλέγονται ή μπορεί να συλλέγονται. 
Το παρακάτω κείμενο παρέχει μια επισκόπηση των διαφόρων 
τύπων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και των 
αντίστοιχων σκοπών επεξεργασίας και νομικών βάσεων. 
 
3.1 Αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων 
Όταν προσπελάσετε τον ιστότοπό μας, το πρόγραμμα 
περιήγησής σας (Internet browser) μεταδίδει αυτόματα κάποια 
δεδομένα για τεχνικούς λόγους. Τα παρακάτω δεδομένα 
αποθηκεύονται ξεχωριστά από τα άλλα δεδομένα που μπορεί 
να μεταδίδετε σε εμάς: 
 

• ημερομηνία και ώρα της πρόσβασης 

• διάρκεια της επίσκεψης στον ιστότοπό μας 

• είδος του προγράμματος περιήγησης και έκδοση 

• λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται 

• τις σελίδες του ιστότοπού μας που επισκέπτεστε 

• όγκος των δεδομένων που διαβιβάζονται 

• χαρακτήρας του συμβάντος 

• Σφάλματα συστήματος και παρόμοια συμβάντα, 

• διεύθυνση ΙΡ, 

• Όνομα τομέα, 
 

Αυτά τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία βάσει του άρθρου 6, 
εδάφιο 1, στοιχείο 6) του κανονισμού GDPR για την παροχή της 
υπηρεσίας, την εξασφάλιση της τεχνικής λειτουργίας και τον 
εντοπισμό και την εξάλειψη παρεμβολών. Με αυτόν τον τρόπο, 
επιδιώκουμε να ικανοποιήσουμε το συμφέρον που σχετίζεται με 
τη χρήση του ιστοτόπου μας και των τεχνικών λειτουργιών της. 
Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, αυτά τα δεδομένα 
θα υφίστανται αυτόματη επεξεργασία. Χωρίς αυτήν τη διάταξη, 
δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Δεν 
χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για σκοπούς συναγωγής 
συμπερασμάτων για εσάς. 
 
Κατά κανόνα, διαγράφουμε αυτά τα δεδομένα μετά από 13 
μήνες, εκτός εάν, κατ’ εξαίρεση, τα χρειαζόμαστε για τους 
σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, θα διαγράφουμε τα δεδομένα αμέσως μετά την 
παύση ύπαρξης του εν λόγω σκοπού. 
 
Επίσης, αυτά τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία χωρίς να 
αποδίδονται σε συγκεκριμένο άτομο για σκοπούς ανάλυσης και 
βελτίωσης επιδόσεων. Ανατρέξτε στις παραγράφους 3.2 και 
3.3. για περισσότερες λεπτομέρειες. 
 
3.2 Επεξεργασία δεδομένων για βελτίωση των online 
προσφορών μας 
 
Τα αυτοματοποιημένα δεδομένα που συλλέγουμε, τα οποία 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.1, χρησιμοποιούνται 
περαιτέρω για τη βελτίωση των επιδόσεων της Υποδομής 
Ψηφιακών Υπηρεσιών της Porsche, για τη διασφάλιση της 
διαθεσιμότητας των πλατφορμών μας, τη βελτιστοποίηση της 
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εμπειρίας χρήστη, την περαιτέρω αξιολόγηση της χρήσης του 
ιστοτόπου από εσάς, τη σύνταξη εκθέσεων για τις 
δραστηριότητες του ιστοτόπου για εμάς και την παροχή άλλων 
υπηρεσιών σχετικά με τον ιστότοπο και τη χρήση του 
διαδικτύου.  
 
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει του έννομου 
συμφέροντός μας για τις επιδόσεις και τη διαθεσιμότητα των 
προϊόντων μας, καθώς και την ανάλυση της συμπεριφοράς 
χρήσης των επισκεπτών του ιστοτόπου μας. Τα δεδομένα θα 
αποθηκεύονται για 13 μήνες και δεν θα αποδίδονται σε 
συγκεκριμένο άτομο.  
Επιπλέον, αποθηκεύουμε cookie στο πλαίσιο της επεξεργασίας 
που περιγράφεται στην παρούσα. Ανατρέξτε στην παράγραφο 
3.3 για περισσότερες λεπτομέρειες. 

 
3.3 Cookies 
Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, μπορεί να 
αποθηκευτούν στη συσκευή σας τα επονομαζόμενα «cookie», 
ήτοι μικρά αρχεία, για να σας προσφέρουν ένα πλήρες φάσμα 
λειτουργιών για πιο άνετη χρήση και βελτιστοποίηση των 
προσφορών μας. Εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση cookie, μπορείτε 
να αποτρέψετε την αποθήκευσή τους στη συσκευή σας μέσω 
των αντίστοιχων ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης στο 
Internet ή να χρησιμοποιήσετε μεμονωμένες επιλογές 
εναντίωσης στην επεξεργασία τους. 
 
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας σε 
σχέση με το Google Analytics, αποτελεί το νόμιμο συμφέρον 
μας στην ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης των επισκεπτών 
στον ιστότοπό μας. 
 

4. Εγγραφή στο λογαριασμό χρήστη σας Porsche ID  
 
Όταν εγγραφείτε και χρησιμοποιήσετε το My Porsche, το 
κατάστημα Porsche Connect και την Υποδομή Ψηφιακών 
Υπηρεσιών της Porsche, συλλέγονται, επεξεργάζονται και 
χρησιμοποιούνται προσωπικά δεδομένα και μπορούν να 
διαβιβάζονται σε τρίτους, όπως περιγράφεται παρακάτω, ώστε 
να σας παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες όσον αφορά την My 
Porsche, το κατάστημα Porsche Connect και την Υποδομή 
Ψηφιακών Υπηρεσιών της Porsche και να εκπληρώσουμε τις 
συμβατικές μας υποχρεώσεις που υφίστανται σε αυτό το 
πλαίσιο. Εκτελούμε όλες τις επεξεργασίες δεδομένων που 
περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα - στο βαθμό που 
υποδεικνύεται - με βάση τη συγκατάθεσή σας ή για να 
εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας. 
 
4.1 Διαδικασία εγγραφής 
Για να χρησιμοποιήσετε το My Porsche, απαιτείται εγγραφή 
στην υποδομή της Porsche. Η εγγραφή μπορεί να γίνει με δύο 
τρόπους και μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο εγγραφής: 
 
1. Πρόσκληση για εγγραφή από έναν εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο 
Εάν θέλετε, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός σας θα εισάγει 
τα στοιχεία που έχετε γνωστοποιήσει στον έμπορο για 
λογαριασμό σας μέσω της πρόσβασης του αντιπροσώπου στα 
συστήματά μας. Σε αυτή την περίπτωση, θα λάβετε, για 
παράδειγμα, ένα σύνδεσμο που αποστέλλεται μέσω email, 
μέσω του οποίου πρέπει να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας. 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι εξουσιοδοτημένοι 
αντιπρόσωποι είναι ανεξάρτητες εταιρείες και δεν έχουμε καμία 
επίδραση επί αυτών. Μια δεύτερη λειτουργία θα χρησιμοποιηθεί 
για πρόσθετη επαλήθευση. Ένα παράδειγμα είναι ένας κώδικας 
που αποστέλλεται μέσω μηνύματος κειμένου που εισάγετε 
κατόπιν στο My Porsche. 
2. Αυτο-εγγραφή 
Σε περίπτωση που η εγγραφή δεν έχει πραγματοποιηθεί μέσω 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, μπορείτε να εγγραφείτε και 
να καταχωρίσετε τα δεδομένα σας μόνοι σας. Σε επιλεγμένες 
χώρες, μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα όχημα και να 
χρησιμοποιήσετε επιπλέον ψηφιακές υπηρεσίες που απαιτούν 
την ιδιοκτησία του οχήματος. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει 
επίσης να φορτώσετε ένα αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητας 
και απόδειξης ιδιοκτησίας και - εάν δεν είστε ιδιοκτήτης του 
οχήματος - ένα πληρεξούσιο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος 
μετά την καταχώριση του αριθμού αναγνώρισης του οχήματός 

σας. Αυτά τα έγγραφα θα εξεταστούν βάσει των κριτηρίων 
επαλήθευσής μας. Ως απόδειξη επιτυχούς επαλήθευσης θα 
αποθηκεύσουμε επίσης τα ονόματα, τις ημερομηνίες γέννησης, 
τους τόπους γέννησης, τις διευθύνσεις και τις πληροφορίες 
εγκυρότητας των εγγράφων που αναγράφονται στα αντίστοιχα 
έγγραφα ταυτότητας και τους αριθμούς αναγνώρισης των 
οχημάτων, τα ονόματα των κατόχων και τις διευθύνσεις που 
αναγράφονται στα έγγραφα ιδιοκτησίας. Αφού ολοκληρωθεί η 
διαδικασία επαλήθευσης, τα αντίγραφα των εγγράφων θα 
διαγραφούν. Μετά την επιτυχή επαλήθευση, θα λάβετε, για 
παράδειγμα, ένα σύνδεσμο που αποστέλλεται μέσω e-mail, 
μέσω του οποίου πρέπει να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας. 
Μια δεύτερη λειτουργία θα χρησιμοποιηθεί για πρόσθετη 
επαλήθευση. Ένα παράδειγμα είναι ένας κώδικας που 
αποστέλλεται μέσω μηνύματος κειμένου που εισάγετε κατόπιν 
στο My Porsche. 
 
(a) Απαιτούμενες πληροφορίες κατά την εγγραφή. 
Όταν εγγραφείτε στο My Porsche, θα σας ζητηθεί - σε 
περίπτωση προσωπικής εγγραφής - να εισάγετε τη διεύθυνση 
e-mail σας (Porsche ID), ένα κωδικό πρόσβασης, το όνομά σας 
και οποιουσδήποτε τίτλους και επιθήματα, πληροφορίες 
επικοινωνίας και διεύθυνσης, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και 
κατά περίπτωση, τη γλώσσα στην οποία θέλετε να 
επικοινωνείτε μαζί μας ή - σε περίπτωση εγγραφής μέσω 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου - για να επιβεβαιώσετε αυτές 
τις πληροφορίες στο My Porsche. Αυτές οι πληροφορίες είναι 
απαραίτητες για να ρυθμίσετε και να διαχειριστείτε ένα 
λογαριασμό χρήστη Porsche ID για σας, ώστε να μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών και των 
λειτουργιών που προσφέρει η My Porsche και το κατάστημα 
Porsche Connect. Σε επιλεγμένες χώρες, μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιήσετε τις προσφορές μας ως δυνητικός πελάτης. Σε 
αυτή την περίπτωση, απαιτείται μόνο να δηλώσετε το όνομά 
σας, τη διεύθυνση e-mail και έναν κωδικό πρόσβασης. 
Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες - και ενδεχομένως, 
περισσότερες πληροφορίες - για να μπορούμε επίσης να 
απαντήσουμε σε αιτήματα, ερωτήσεις και σε κριτική. 
Αποθηκεύουμε επίσης την ώρα της πιο πρόσφατης σύνδεσής 
σας. 
Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, θα διεξάγουμε έναν έλεγχο 
αξιοπιστίας του ονόματος και της διεύθυνσής σας. 
 
(b) Εθελοντικές πληροφορίες κατά την εγγραφή. 
Στο πλαίσιο της εγγραφής σας, θα σας δοθεί επίσης η ευκαιρία 
να καταχωρίσετε πρόσθετες προαιρετικές πληροφορίες, όπως 
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το όνομα (π.χ. 
ακαδημαϊκούς τίτλους κ.λπ.), τα στοιχεία επικοινωνίας της 
εταιρείας, την ημερομηνία γέννησης, πρόσθετους αριθμούς 
τηλεφώνων, πληροφορίες πιστωτικής κάρτας (αυτές οι 
πληροφορίες αποθηκεύονται αποκλειστικά από τον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών) και τον αριθμό της πινακίδας 
κυκλοφορίας του οχήματος και την ονομασία ενός προσωπικού 
οχήματος. Μπορείτε επίσης να παρέχετε πληροφορίες σχετικά 
με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας και τα επιθυμητά 
κανάλια επικοινωνίας σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτές οι 
πληροφορίες δεν απαιτούνται για την εγγραφή και ότι επαφίεται 
αποκλειστικά σε σας να αποφασίσετε εάν επιθυμείτε να μας 
κοινοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες. 
 
4.2 Υποδομή Ψηφιακών Υπηρεσιών της Porsche: 

επεξεργασία των δεδομένων μετά την εγγραφή 
Εάν έχετε εγγραφεί για τη δημιουργία λογαριασμού Porsche ID, 
θα διαβιβάσουμε βασικές πληροφορίες για τον λογαριασμό 
χρήστη σας και τα οχήματά σας στους αρμόδιους 
αντιπροσώπους Porsche, προκειμένου να μπορούμε να σας 
εξυπηρετήσουμε μέσω του συνδέσμου αντιπροσώπων μας. 
Εκτός από τον αναγνωριστικό αριθμό του οχήματος, 
διαβιβάζουμε το όνομα χρήστη σας (Porsche ID), την τεχνική 
διαθεσιμότητα ή τη διαθεσιμότητα πώλησης υπηρεσιών και τις 
προσφορές προϊόντων για τον λογαριασμό χρήστη ή το όχημά 
σας, καθώς και σχετικά συμβάντα στο πλαίσιο της δημιουργίας, 
της τροποποίησης ή της διαγραφής του λογαριασμού χρήστη 
σας, της σύνδεσης οχημάτων, της επιλογής εμπόρων και της 
ενεργοποίησης ή της απενεργοποίησης υπηρεσιών.  
 
Αν έχετε επιλέξει έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και έχετε 
δηλώσει τη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά δεδομένα που 
είναι αποθηκευμένα στο My Porsche, ιδίως τα στοιχεία 
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επικοινωνίας, η υποστήριξη, δεδομένα της σύμβασης και 
δεδομένα σέρβις, καθώς και δεδομένα που αφορούν τα 
ενδιαφέροντά σας, τα οχήματα και τις υπηρεσίες που 
χρησιμοποιείτε, θα διαβιβάζονται στον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο και θα συγχρονίζονται με τα αποθηκευμένα 
προσωπικά δεδομένα σας. Αν δεν επιθυμείτε τη διαβίβαση 
δεδομένων στο μέλλον, μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την επιλογή 
από τις ρυθμίσεις χρήστη. Τα προαναφερθέντα δεδομένα δεν 
θα διαβιβάζονται πλέον στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
από την εν λόγω ημερομηνία. Για τεχνικούς λόγους, για την 
έναρξη ισχύος τόσο της συγκατάθεσής σας όσο και του 
τερματισμού της διαβίβασης δεδομένων μπορεί να χρειαστούν 
έως και 24 ώρες. Η νομική βάση για την επεξεργασία των 
δεδομένων σας σε αυτό το ζήτημα είναι η συγκατάθεσή σας. 
 
4.3 Διαγραφή του λογαριασμού χρήστη Porsche ID 
Εάν διαγράψετε τον λογαριασμό χρήστη Porsche ID, το προφίλ 
σας στο My Porsche θα διαγραφεί και αυτό. Στο βαθμό που τα 
δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται για νομικούς σκοπούς, τα 
δεδομένα αυτά θα μπλοκαριστούν (αυτό ονομάζεται 
«περιορισμός επεξεργασίας»). Τα δεδομένα δεν θα είναι πλέον 
διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση, ιδίως για τη χρήση των 
υπηρεσιών. Η λειτουργικότητα των υπηρεσιών μπορεί να 
περιοριστεί ή να εξαλειφθεί από αυτό. Επίσης, η υπηρεσία My 
Porsche δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη σε εσάς. Στο βαθμό που 
άλλα αρμόδια μέρη του Ομίλου Porsche και του οργανισμού 
πωλήσεων και διανομής του, επεξεργάζονται προσωπικά 
δεδομένα με δική τους ευθύνη, η επεξεργασία των εν λόγω 
δεδομένων δεν θα επηρεαστεί από αυτό. Στο βαθμό που τα 
δεδομένα έχουν ανταλλαχθεί με έναν έμπορο που επιλέξατε με 
βάση τη συγκατάθεσή σας, θα ενημερώσουμε τον 
αντιπρόσωπο για τη διαγραφή του λογαριασμού χρήστη 
Porsche ID. 
 
5. Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων 
Εσωτερικοί αποδέκτες: Εντός της Porsche Smart Mobility 
GmbH, έχουν πρόσβαση στα δεδομένα μόνο τα άτομα που τα 
χρειάζονται για τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3. 
 
Εξωτερικοί αποδέκτες:  
Διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε εξωτερικούς 
αποδέκτες πέραν της Porsche Smart Mobility GmbH μόνο 
εφόσον απαιτείται για την παροχή της αντίστοιχης προσφοράς 
Ψηφιακών υπηρεσιών της Porsche εάν υπάρχει άλλη νόμιμη 
άδεια ή εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας. 
Στους εξωτερικούς αποδέκτες μπορεί να περιλαμβάνονται οι 
εξής:  
 
a) Εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων:  
Οι εταιρείες του ομίλου Porsche AG ή οι εξωτερικοί πάροχοι 
υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε για την παροχή υπηρεσιών,  
για παράδειγμα στους τομείς της τεχνικής υποδομής και 
συντήρησης για τα προϊόντα/τις υπηρεσίες που προσφέρει η 
Porsche Smart Mobility GmbH. Αυτοί οι εκτελούντες την 
επεξεργασία δεδομένων επιλέγονται προσεκτικά από εμάς και 
ελέγχονται τακτικά για τη διασφάλιση της τήρησης της 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών μπορούν να χρησιμοποιούν δεδομένα μόνο για τους 
σκοπούς που καθορίζονται από εμάς.  
 
b) Δημόσιοι φορείς 
Αρχές και κρατικά ιδρύματα, όπως εισαγγελείς, δικαστήρια ή 
χρηματοπιστωτικές αρχές, στα οποία πρέπει να διαβιβάσουμε 
προσωπικά δεδομένα για νομικούς λόγους. Η διαβίβαση 
πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, εδάφιο 1, στοιχείο 3) του 
GDPR. 
 
c) Ιδιωτικοί φορείς 
Αντιπρόσωποι, συνεργάτες ή προσωπικό υποστήριξης στους 
οποίους διαβιβάζονται δεδομένα βάσει συγκατάθεσης, για την 
εκτέλεση μια σύμβασης που έχει συναφθεί με εσάς ή για την 
προστασία έννομων συμφερόντων, όπως τα Κέντρα Porsche, 
χρηματοδότριες τράπεζες, άλλοι πάροχοι υπηρεσιών ή πάροχοι 
υπηρεσιών μεταφορών. Η διαβίβαση πραγματοποιείται βάσει 
του άρθρου 6, εδάφιο 1, στοιχεία 1), 2) ή/και στ) του GDPR. 
 
6. Γνωστοποίηση δεδομένων 
 

Εάν οι επιμέρους λειτουργίες εντός της Υποδομής Ψηφιακών 
Υπηρεσιών της Porsche εκτελούνται για λογαριασμό μας από 
παρόχους υπηρεσιών των οποίων ο καταχωρημένος τόπος ή ο 
τόπος επεξεργασίας δεδομένων δεν βρίσκεται σε κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο κράτος που έχει υπογράψει 
τη Συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, 
διασφαλίζουμε πριν από τη γνωστοποίηση ότι είτε υπάρχει ένα 
επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων και ιδιωτικού 
απορρήτου εντός του οργανισμού του παραλήπτη (π.χ. μέσω 
αυτοπιστοποίησης από μέρους του παραλήπτη για την Ασπίδα 
Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ ή μέσω σύναψης 
«τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ» με τον 
παραλήπτη) ή/και ότι η συγκατάθεσή σας έχει ληφθεί σε επαρκή 
μορφή. 
 
 Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε μια 
επισκόπηση των παραληπτών σε τρίτες χώρες και ένα 
αντίγραφο των συγκεκριμένων συμβατικών διατάξεων που 
έχουν συμφωνηθεί για να εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο 
προστασίας δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου. Για να το 
κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στην ενότητα 1. 
 
7.  Άλλες υπηρεσίες για το My Porsche 
 
7.1 Χειρισμός πληροφοριών πληρωμών 
Για την επεξεργασία πληρωμών για προσφορές επί πληρωμή 
στο πλαίσιο των υπηρεσιών My Porsche και Porsche Connect, 
χρησιμοποιούμε τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Arvato 
Distribution GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 1, D-33428 
Harsewinkel («Arvato»). Η διαχείριση των πληροφοριών της 
πιστωτικής σας κάρτας, καθώς και η επεξεργασία των 
πληρωμών, πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω συστημάτων 
του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Η εισαγωγή των 
πληροφοριών της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται απευθείας 
μέσω ενός πεδίου εισαγωγής του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών, ο οποίος αποθηκεύει ανεξάρτητα αυτές τις 
πληροφορίες και τις χρησιμοποιεί για τις πληρωμές σας. Δεν 
συλλέγουμε και δεν αποθηκεύουμε πληροφορίες πιστωτικών 
καρτών από εσάς. Ενημερώστε τον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών σχετικά με τον τύπο, το πεδίο εφαρμογής και τον 
σκοπό της συλλογής και της χρήσης των πληροφοριών της 
πιστωτικής σας κάρτας. 
 
Αποκλειστικά για σκοπούς διαχείρισης οφειλετών 
(συμπεριλαμβανομένων ελέγχων καταλληλότητας, όταν 
απαιτείται βάσει νομοθεσίας) και διεξαγωγής πιστωτικών 
ελέγχων, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών επεξεργάζεται τις 
πληροφορίες πελατών και τα στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, 
διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμό πελάτη Porsche Connect 
και, κατά περίπτωση, εταιρεία και θυγατρικές) εξ ονόματός μας, 
καθώς και τον αναγνωριστικό αριθμό του οχήματός σας.  Η 
νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας για τους 
παραπάνω σκοπούς είναι η εκπλήρωση μιας νομικής 
υποχρέωσης στην οποία υποκείμεθα ή το έννομο συμφέρον 
μας για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. 
 
7.2 Υποστήριξη Κέντρου επικοινωνίας 
Έχετε τη δυνατότητα να λάβετε υποστήριξη από το κέντρο 
επικοινωνίας μας κατά τη χρήση της Υποδομής Ψηφιακών 
Υπηρεσιών της Porsche. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε 
τα προσωπικά δεδομένα πελάτη, καθώς και τις online κρατήσεις 
σέρβις, και άλλες υπηρεσίες μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 
επικοινωνίας μας . Για να γίνει αυτό, πρέπει να παράσχετε στο 
κέντρο επικοινωνίας το αναγνωριστικό Porsche ID. Μετά την 
ταυτοποίησή σας μέσω του αναγνωριστικού Porsche ID ή 
άλλων λειτουργιών ασφαλείας, το κέντρο επικοινωνίας αποκτά 
πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη Porsche ID ή απευθείας 
στο My Porsche και προβαίνει στις επιθυμητές 
αλλαγές/δραστηριότητες εξ ονόματός σας. Το προσωπικό του 
κέντρου επικοινωνίας εκτελεί μόνο τις εργασίες που επιθυμείτε 
ρητά. Επιπλέον, εάν έχετε συναινέσει στην επικοινωνία μέσω 
των κατάλληλων καναλιών, το κέντρο επικοινωνίας μπορεί να 
επικοινωνήσει απευθείας μαζί σας τηλεφωνικά ή μέσω SMS/E-
mail/άμεσων μηνυμάτων, όπως απαιτείται, για να σας βοηθήσει 
με την εγγραφή, την ενεργοποίηση σέρβις και τη χρήση. 
 
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω 
του Κέντρου επικοινωνίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης. 
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7.3 Παροχή πληροφοριών σέρβις και εγγύησης 
Για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το όχημά σας, 
τις τρέχουσες εγγυήσεις και τις εκστρατείες απόσυρσης του My 
Porsche, επεξεργαζόμαστε τα κύρια δεδομένα του εξοπλισμών 
και οχημάτων, όπως τον αναγνωριστικό αριθμό του οχήματος, 
τις τρέχουσες εγγυήσεις, το έτος μοντέλου και μια εικόνα του 
μοντέλου. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας 
διενεργείται για την εκτέλεση της σύμβασής μας με εσάς. Τα 
προαναφερθέντα δεδομένα παρέχονται σε εμάς για τον εν λόγω 
σκοπό για τη διάρκεια κατά την οποία υφίσταται η σχέση σας με 
το όχημα.  
 
7.4 Αίτηση ραντεβού για σέρβις 
Για να κάνετε αίτηση ραντεβού για σέρβις σε αντιπροσώπους 
της Porsche και εταιρείες σέρβις μέσω του My Porsche, μπορεί 
να παρέχουμε δεδομένα του πελάτη και του οχήματος στις 
εταιρείες της επιλογής σας εφόσον το ζητήσετε. Εάν δηλώσετε 
τη συγκατάθεσή σας για αυτό στο πλαίσιο ενός αιτήματος 
σέρβις μέσω του My Porsche, θα παράσχουμε το όνομα, τη 
διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση email, το 
αναγνωριστικό Porsche ID, τον αναγνωριστικό αριθμό του 
οχήματος, το μοντέλο του οχήματος, τις ημερομηνίες σέρβις 
που έχετε επιλέξει, τις επιθυμητές υπηρεσίες σέρβις και ένα 
συμπληρωματικό μήνυμα στο αίτημά σας, καθώς και τους 
επιθυμητούς τρόπους επικοινωνίας με τον αντιπρόσωπο ή την 
εταιρεία σέρβις της επιλογής σας για το σχετικό αίτημα. Η 
διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας βασίζεται στη 
μεμονωμένη συγκατάθεσή σας στο πλαίσιο του σχετικού 
αιτήματος σέρβις.  
 
Αποθηκεύουμε το αντίστοιχο αίτημα αίτηση σέρβις για τον 
σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασής μας με εσάς για τη διάρκεια 
κατά την οποία υφίσταται ο λογαριασμός χρήστη σας. 
 
8. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 
Ως υποκείμενοι της επεξεργασίας δεδομένων, έχετε πολλά 
δικαιώματα. Ειδικότερα: 
 
Δικαίωμα επί των πληροφοριών: Έχετε το δικαίωμα να 
λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που 
αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς προσωπικά.  
 
Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής: Μπορείτε να 
απαιτήσετε να διορθώσουμε λανθασμένα δεδομένα και στο 
βαθμό που πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για αυτό, να 
συμπληρώσουμε ελλειπή στοιχεία ή να διαγράψουμε τα 
δεδομένα σας. Στο βαθμό που οι νομοθετημένες υποχρεώσεις 
αποθήκευσης έρχονται σε αντίθεση με τη διαγραφή δεδομένων, 
η επεξεργασία τους θα περιοριστεί (δείτε παρακάτω). 
 
Περιορισμός επεξεργασίας: Μπορείτε να απαιτήσετε να 
περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, στο βαθμό 
που πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για αυτό. 
 
Ένσταση κατά της επεξεργασίας δεδομένων σε 
περίπτωση «νόμιμου συμφέροντος» ως νομική βάση: 
Έχετε το δικαίωμα να προβάλετε ένσταση κατά της 
επεξεργασίας των δεδομένων σε οποιαδήποτε στιγμή, στο 
βαθμό που η επεξεργασία αυτή βασίζεται σε «νόμιμο 

συμφέρον» ως νομική βάση. Θα σταματήσουμε τότε να 
επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, εκτός αν μπορούμε να 
αποδείξουμε ότι υπάρχουν, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις, 
επιτακτικά νόμιμα συμφέροντα για τη συνέχιση της 
επεξεργασίας αυτών, που υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας. 
 
Ένσταση κατά του απευθείας μάρκετινγκ: Επιπλέον, 
μπορείτε να υποβάλετε οποιαδήποτε ένσταση κατά της 
επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για 
διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιαδήποτε στιγμή («ένσταση 
κατά της διαφήμισης»). 
Ανάκληση συγκατάθεσης: Στο βαθμό που έχετε εκδώσει μία 
δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων 
σας σε εμάς, μπορείτε να την ανακαλέσετε σε οποιαδήποτε 
στιγμή, με μελλοντική ισχύ. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των 
δεδομένων σας έως τη στιγμή της ανάκλησης δεν επηρεάζεται 
από αυτό. 
Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή: Μπορείτε 
επίσης να καταθέσετε μια καταγγελία στην αρμόδια εποπτική 
αρχή, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας 
παραβιάζει το ισχύον δίκαιο. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με την αρμόδια αρχή για την προστασία των 
δεδομένων αρχή στον τον τόπο κατοικίας ή τη χώρα σας ή με 
την αρχή προστασίας δεδομένων που έχει δικαιοδοσία σε εμάς. 
Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χωρίς 
χρέωση, εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη 
συλλογή ή/και την επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων, των δικαιωμάτων σας ως υποκείμενο των 
δεδομένων ή/και οποιαδήποτε συγκατάθεση που ενδεχομένως 
έχει χορηγηθεί. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα 
προαναφερθέντα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στο 
smartmobility@gr.porsche.comb ή χρησιμοποιήστε τη 
διεύθυνση αλληλογραφίας που αναφέρεται στην ενότητα 1 
παραπάνω. Όταν επικοινωνήσετε μαζί μας, βεβαιωθείτε ότι θα 
μπορούμε να σας προσδιορίσουμε προσωπικά. 
 
10. Ασφάλεια δεδομένων 
 
Φροντίζουμε για όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα, σύμφωνα με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να 
διασφαλίσουμε ένα επίπεδο προστασίας κατάλληλο για τον 
κίνδυνο σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. 
 
11. Συνδέσεις προς άλλους ιστότοπους 
 
Οι ιστότοποι άλλων παρόχων που συνδέονται μέσω του 
παρόντος ιστότοπου έχουν σχεδιαστεί και σχεδιάζονται και 
παρέχονται από τρίτους. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στο 
σχεδιασμό, το περιεχόμενο και τη λειτουργία αυτών των 
συνδεδεμένων ιστότοπων. Αποστασιοποιούμαστε ρητά από 
οποιοδήποτε και όλο το περιεχόμενο σε όλους τους 
συνδεδεμένους ιστότοπους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι 
ιστότοποι τρίτων που συνδέονται με αυτό τον ιστότοπο μπορεί 
να αποθηκεύσουν τα δικά τους cookies στη συσκευή σας ή/και 
να συλλέξουν προσωπικά δεδομένα. Δεν έχουμε κανέναν 
έλεγχο σε αυτό. Επικοινωνήστε απευθείας με τους παρόχους 
αυτών των συνδεδεμένων ιστότοπων, όπως αρμόζει για 
πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα. 
 
Τελευταία ενημέρωση: 01.08.2018 

mailto:connect@gr.porsche.comb
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Δήλωση Προστασίας Συγκεκριμένων Δεδομένων και Ιδιωτικού Απορρήτου 
Υπηρεσίες My Porsche και Porsche Connect 

 
 
Στην υπηρεσία My Porsche ή στο κατάστημα Porsche Connect, 
μπορείτε να ζητήσετε υπηρεσίες My Porsche ή υπηρεσίες 
Porsche Connect και να ενεργοποιήσετε τις άδειες των 
υπηρεσιών. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να εγγραφείτε στο 
My Porsche και να έχετε λογαριασμό χρήστη Porsche ID. Ανάλογα 
με την υπηρεσί α, μπορεί τε να χρησι μοποι εί τε και  να 
δι αχει ρί ζ εστε τ ι ς  υπηρεσί ες  My Porsche και  Porsche Connect 
μέσω δι αφόρων εφαρμογών της  Porsche και  του My Porsche και , 
εφόσον δι ατ ί θεται  γι α το όχημά σας , μέσω ασύρματης  σύνδεσης  
δι κτύου. 
 
1. Αίτηση και ενεργοποίηση υπηρεσιών 
 
Μπορείτε να ζητήσετε μεμονωμένες ή πολλαπλές υπηρεσίες My 
Porsche ή υπηρεσίες Porsche Connect και να ενεργοποιήσετε τις 
άδειες των υπηρεσιών. Όταν επιλέγετε την αντίστοιχη υπηρεσία 
ή πακέτο υπηρεσιών, μπορείτε επίσης να δείτε τις συγκεκριμένες 
πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση 
δεδομένων εντός του πεδίου εφαρμογής της συγκεκριμένης 
υπηρεσίας, στις περιγραφές προϊόντων για μεμονωμένες 
υπηρεσίες. Για να εκτελέσετε και να ικανοποιήσετε ένα αίτημα 
και τη συμβατική σχέση μαζί σας που σχετίζεται με αυτό, 
επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε όχι μόνο τις σχετικές 
αιτηθείσες πληροφορίες, αλλά και τα προσωπικά σας δεδομένα 
που συλλέχθηκαν κατά την εγγραφή. Μπορείτε να αλλάξετε τη 
διεύθυνση χρέωσης πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της αίτησης. 
Σε αυτή την περίπτωση, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις 
πληροφορίες διεύθυνσης που έχετε παράσχει για σκοπούς 
χρέωσης και επεξεργασίας τιμολογίων. 
 
Για να επεξεργαστούμε τις πληρωμές για τις επί πληρωμή 
υπηρεσίες εντός του πεδίου εφαρμογής των My Porsche και 
Porsche Connect, χρησιμοποιούμε τον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών Arvato (δείτε την ενότητα 5 της Γενικής Δήλωσης 
Προστασίας Δεδομένων και Ιδιωτικού Απορρήτου για την 
υπηρεσία My Porsche και το κατάστημα Porsche Connect Store). 
Η διαχείριση των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας και η 
επεξεργασία των πληρωμών πραγματοποιούνται αποκλειστικά 
μέσω συστημάτων του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Όταν 
ζητούνται αμειβόμενες υπηρεσίες, διαβιβάζουμε στον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών το ποσό που τιμολογήθηκε και το κλειδί 
μιας συναλλαγής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
κατανομή της πληρωμής σας για σκοπούς επεξεργασίας της 
πληρωμής. Στο βαθμό που εισάγετε τα στοιχεία της πιστωτικής 
σας κάρτας εντός του πεδίου εφαρμογής των απαιτούμενων 
υπηρεσιών, αυτό γίνεται απευθείας μέσω ενός πεδίου εισαγωγής 
του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος αποθηκεύει αυτά 
τα στοιχεία ανεξάρτητα και τα χρησιμοποιεί για τις πληρωμές 
σας. Εμείς συλλέγουμε, ούτε αποθηκεύουμε οποιαδήποτε από τα 
στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Συνεπώς, συμβουλευτείτε 
τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για πληροφορίες σχετικά με 
το χαρακτήρα, το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό της συλλογής 
και χρήσης των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των 
στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και την επεξεργασία των 
πληρωμών, ανατρέξτε στη Γενική Δήλωση Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικού Απορρήτου για την 
υπηρεσία My Porsche και το κατάστημα Porsche Connect Store. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του αιτήματος, μπορείτε 
να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες. Όταν το κάνετε αυτό, η άδεια 
χρήσης θα αποθηκευτεί από το σύστημα και η λίστα των 
διαθέσιμων υπηρεσιών θα ενημερωθεί αναλόγως. 
 

Γι α τη χρήση ορι σμένων υπηρεσι ών ευφυούς  κι νητ ι κότητας  
(π.χ . προσφορές  σταθμών φόρτ ι σης ), κατά την αγορά ενός  
προϊ όντος  σε πολλές  χώρες  αποστέλλεται  ταχυδρομι κά μι α 
εξατομι κευμένη κάρτα (κάρτα Porsche ID) που περι έχει  τσι π 
RFID. Μετά την παράδοση, η κάρτα θα πρέπει  να ενεργοποι ηθεί  
από την πύλη My Porsche και , στη συνέχει α, θα μπορεί  να 
χρησι μοποι εί ται  γι α έλεγχο ταυτότητας  στην 
υποστηρι ζ όμενη υποδομή (π.χ . δημόσι ος  σταθμός  φόρτ ι σης ). 
Στη κάρτα αποθηκεύεται  ένας  αναγνωρι στ ι κός  αρι θμός , ο 
οποί ος  μπορεί  να χρησι μοποι ηθεί  γι α αντ ι στοί χι σή σας  με 
τον λογαρι ασμό χρήστη σας . Εκτός  από τον αναγνωρι στ ι κό 
αρι θμό, δεν αποθηκεύεται  ψηφι ακά στην κάρτα κανένα άλλο 
προσωπι κό δεδομένο, όπως  το όνομα ή η δι εύθυνσή σας .  
Εάν η κάρτα χαθεί , ο χρήστης  μπορεί  να την μπλοκάρει  από την 
πύλη My Porsche. 
Εκτός  εάν ορί ζ εται  δι αφορετ ι κά, δι ενεργούμε την 
επεξεργασί α που περι γράφεται  στην παρούσα ενότητα γι α την 
εκτ έλεση της  σύμβασης  που έχουμε συνάψει  μαζ ί  σας  βάσει  του 
άρθρου 6, εδάφι ο 1, στοι χεί ο β) του GDPR.  
 
2. Χρήση των υπηρεσιών My Porsche και Porsche 

Connect 
 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες My Porsche και τις 
υπηρεσίες Porsche Connect που έχουν ζητηθεί, ανάλογα με την 
υπηρεσία, στο όχημά σας (στο βαθμό που είναι διαθέσιμο για το 
όχημά σας) μέσω ασύρματης σύνδεσης δικτύου ή μέσω τελικών 
συσκευών λήξης στο My Porsche, στην εφαρμογή σας Porsche 
Connect, καθώς και την εφαρμογή Porsche Car Connect και κατά 
περίπτωση, επίσης από πολλαπλά ή όλα τα σημεία πρόσβασης. 
Για αυτό το σκοπό, το όχημά σας ή η αντίστοιχη τελική συσκευή 
θα συνδεθεί με την Υποδομή Ψηφιακών Υπηρεσιών της Porsche. 
 
Εάν χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που ζητήθηκαν 
μέσω της υπηρεσίας My Porsche ή του καταστήματος Porsche 
Connect στο όχημά σας ή σε άλλες συσκευές, θα επεξεργαστούμε 
τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς που επιτρέπουν τη 
χρήση των online υπηρεσιών, για σκοπούς υποστήριξης και για 
περαιτέρω καθορισμένους σκοπούς. Εκτός εάν σημειώνεται 
διαφορετικά, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά 
σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να 
καταστεί δυνατή η χρήση της αντίστοιχης υπηρεσίας My Porsche 
ή Porsche Connect. 
 
Κατά τη χρήση των επιμέρους υπηρεσιών My Porsche ή των 
υπηρεσιών Porsche Connect, υποβάλλονται σε επεξεργασία οι 
παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, ανάλογα με το 
πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη υπηρεσία, ώστε να σας 
παρέχουμε τις υπηρεσίες σε αυτό το πλαίσιο και για να 
υλοποιήσουμε και επληρώσουμε τη σχετική συμβατική μας 
υποχρέωση απέναντί σας. Η νομική βάση σε κάθε περίπτωση 
είναι η εκπλήρωση της σύμβασης. 
 
a) Τα στοιχεία αναγνώρισης, όπως ο αριθμός αναγνώρισης 

του οχήματος, το αναγνωριστικό σας Porsche ID και τα 
αναγνωριστικά συσκευών και του συστήματος των 
τελικών συσκευών και των κινητών μονάδων που 
απαιτούνται για να σας αναγνωρίσουν προσωπικά ή για 
να προσδιορίσουν την τελική σας συσκευή ή το όχημά σας 
για τη δημιουργία συνδέσεων, τη χρήση υπηρεσιών ή την 
πρόσβαση σε περιεχόμενο. 

b) Πληροφορίες έγκρισης που περιλαμβάνουν το γεγονός ότι 
το όχημα ή η σχετική τελική συσκευή έχει ενεργοποιηθεί 
για την αντίστοιχη υπηρεσία Porsche Connect και μπορεί 



 
 

Σελίδα 2 από 5 

Τελευταία ενημέρωση στις 08/2018 – Δήλωση Προστασίας Συγκεκριμένων Δεδομένων και Ιδιωτικού Απορρήτου – Greece – EL – εκδοχή 3.1 

να συσχετιστεί με τα δεδομένα της εγγραφής σας από την 
Υποδομή Ψηφιακών Υπηρεσιών της Porsche. 

c) Πληροφορίες σύνδεσης που χρειάζεστε όταν θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες άλλων παρόχων που 
απαιτούν σύνδεση στο όχημά σας ή άλλες τελικές 
συσκευές. 

d) Στοιχεία επικοινωνίας, που είναι απαραίτητα για να 
δημιουργείται μια σύνδεση μεταξύ του αυτοκινήτου σας 
ή/και των άλλων τελικών συσκευών σας με τους 
διακομιστές μας ή διακομιστές τρίτων παρόχων 
περιεχομένου για τις υπηρεσίες Porsche Connect. 

e) Πληροφορίες τοποθεσίας και κίνησης, που είναι αναγκαίες 
για να εμφανίσετε το σχετικό με την τοποθεσία 
περιεχόμενο στο όχημα. 

f) Φωνητικά δεδομένα που επιτρέπουν φωνητικό έλεγχο και 
φωνητικές καταχωρήσεις σε ορισμένες υπηρεσίες Porsche 
Connect. Τα δεδομένα φωνής μεταδίδονται σε μας από το 
όχημα ή τη συσκευή σας ως μια μαγνητοφώνηση, ώστε να 
μπορούν να μετατραπούν σε κείμενο. Το κείμενο που 
δημιουργείται κατόπιν από έναν πάροχο υπηρεσιών, 
μεταδίδεται πίσω στο όχημα και κατόπιν διαγράφεται η 
μαγνητοφώνηση. 

g) Στοιχεία επικοινωνίας, που χρησιμοποιούνται σε 
υπηρεσίες επικοινωνίας όπως η αποστολή e-mail ή 
μηνυμάτων κειμένου. 

h) Δεδομένα χρέωσης  όπως  ένας  αναλυτ ι κός  λογαρι ασμούς  
από εργασί ες  φόρτ ι σης : Εάν εί ναι  απαραί τητο, θα 
συνδυάσουμε αυτές  τ ι ς  πληροφορί ες  με τη δι εύθυνση και  
τ ι ς  πληροφορί ες  πληρωμών σας  γι α σκοπούς  ατομι κής  
χρέωσης . 

i) Άλλο περιεχόμενο που πρέπει να ανταλλάσσεται με εμάς ή 
με παρόχους υπηρεσιών, ώστε να είναι δυνατή η παροχή 
υπηρεσιών σε σας. 

 
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που 
συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός του πεδίου 
εφαρμογής της online υπηρεσίας, ανατρέξτε στις σχετικές 
περιγραφές των υπηρεσιών στο https://connect-
store.porsche.com/gr/en/. 
 
Αποθηκεύουμε την κλήση σέρβι ς  μαζ ί  με τον αναγνωρι στ ι κό 
αρι θμό του οχήματός  σας  και  μι α χρονι κή σήμανση γι α περί οδο 
12 μηνών ως  εγγραφή σε βάση δεδομένων γι α τη δημι ουργί α 
ανώνυμων στατ ι στ ι κών χρήσης .  
 
3. Χρήση των υπηρεσιών ενός τρίτου παρόχου 

υπηρεσιών 
 
Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες τρίτων παρόχων που δεν 
μπορείτε να ζητήσετε μέσω των υπηρεσιών My Porsche ή του 
καταστήματος Porsche Connect, το περιεχόμενο από αυτές τις 
υπηρεσίες μπορεί να εμφανίζεται στο όχημά σας ή στην τελική 
σας συσκευή και μπορεί να ανταλλάσσονται πληροφορίες 
μεταξύ του οχήματος ή της τελικής σας συσκευής και του 
παρόχου υπηρεσιών. Συνδέοντας μια κινητή συσκευή με το 
όχημά σας, το περιεχόμενο θα αντικατοπτρίζεται μόνο στο 
ενσωματωμένο σύστημα πληροφοριών ψυχαγωγίας (Porsche 
Communication Management, PCM). Δεν έχουμε πρόσβαση σε 
αυτές τις υπηρεσίες τρίτων παρόχων και δεν λαμβάνουμε καμία 
ειδοποίηση για οποιοδήποτε περιεχόμενο. Επομένως, σημειώστε 
τις σχετικές πληροφορίες προστασίας και ιδιωτικού απορρήτου 
που παρέχονται από τον τρίτο πάροχο. 
Όταν χρησιμοποιείτε τέτοιες υπηρεσίες τρίτων παρόχων, είναι 
πιθανό τα προσωπικά δεδομένα να χρησιμοποιηθούν επίσης 
πέραν του βαθμού που είναι αναγκαίο για την παροχή και σωστή 
λειτουργία της υπηρεσίας. 
 
Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στην επεξεργασία των δεδομένων 
από αυτούς τους τρίτους παρόχους ή στην τοποθεσία της 
επεξεργασίας των δεδομένων. Συνεπώς, παρακαλούμε να 
ζητήσετε πληροφορίες από τους αντίστοιχους τρίτους παρόχους 
σχετικά με το χαρακτήρα, την έκταση και το σκοπό της 

συλλογής και χρήσης των προσωπικών δεδομένων σχετικά με 
την αντίστοιχη online υπηρεσία. 
 
Εκτελούμε όλες τις επεξεργασίες δεδομένων που περιγράφονται 
σε αυτή την ενότητα για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας 
υποχρεώσεις απέναντί σας. 
 
4. Ειδικές σημειώσεις σχετικά με τη χρήση των 

υπηρεσιών Porsche Connect στο όχημα  
 
Το PCM που είναι ενσωματωμένο στο όχημά σας και η κινητή 
διασύνδεση για υπηρεσίες σχετικές με οχήματα («Connected 
Gateway» ή cGW) μπορούν, στο βαθμό που διατίθενται για το 
όχημά σας, να συνδεθούν με την Υποδομή Ψηφιακών Υπηρεσιών 
της Porsche μέσω ασύρματων συνδέσεων δικτύου. Σας 
επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Porsche Connect 
που ζητήσατε μέσω του καταστήματός μας Porsche Connect, 
μαζί με τις υπηρεσίες τρίτων που ζητήσατε αλλού, ανεξάρτητα 
από τις προσφορές μας, στο όχημά σας. 
 
4.1. Συνδεσιμότητα 
 
Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του οχήματός σας, η σύνδεση 
μπορεί να επιτευχθεί μέσω κλήσης στις διεπαφές του οχήματος, 
μέσω σύνδεσης Wi-Fi που παρέχεται από μια εξωτερική συσκευή 
ή μέσω της μονάδας ασύρματου δικτύου του PCM του οχήματός 
σας. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του οχήματός σας, η μονάδα 
ασύρματου δικτύου του PCM του αυτοκινήτου σας μπορεί να 
διαθέτει εγκατεστημένη ή προεγκατεστημένη κάρτα SIM ή μια 
μόνιμη κάρτα SIM. 
 
Εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά, εκτελούμε όλες τις 
επεξεργασίες δεδομένων που περιγράφονται σε αυτή την 
ενότητα για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις 
απέναντί σας. 
 
4.1.1 Ορισμοί 

a) Εγκατεστημένη αφαιρούμενη κάρτα SIM 
Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του οχήματός σας, 
μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση στο 
αυτοκίνητό σας μέσω της κάρτας SIM που έχετε 
εγκαταστήσει στο όχημα και την οποία έχετε λάβει 
από τον αντίστοιχο πάροχο ασύρματου δικτύου 
(«εγκατεστημένη αφαιρούμενη κάρτα SIM»). Ο 
αντίστοιχος πάροχος του ασύρματου δικτύου σας 
είναι υπεύθυνος για τη δική σας εγκατεστημένη 
αφαιρούμενη κάρτα SIM και τις σχετικές με αυτήν 
διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων. Επικοινωνήστε 
με τον αντίστοιχο πάροχο ασύρματου δικτύου για 
πληροφορίες σχετικά με το χαρακτήρα, την εμβέλεια 
και το σκοπό της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης 
δεδομένων και σχετικά με την ασφάλεια των 
δεδομένων κατά τη μετάδοση σήματος. 

b) Προ-εγκατεστημένη αφαιρούμενη κάρτα SIM 
Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του οχήματός σας, η 
συνδεσιμότητα μπορεί να παρέχεται από μια 
αφαιρούμενη κάρτα SIM που ο κατασκευαστής έχει 
ήδη προ-εγκαταστήσει για σας («προεγκατεστημένη 
αφαιρούμενη κάρτα SIM»). Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ανά χώρα, 
δείτε το https://connect-store.porsche.com/gr/en/. 

c) Μόνιμα εγκατεστημένη κάρτα SIM 
Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του οχήματός σας, η 
συνδεσιμότητα μπορεί να επιτευχθεί από μια κάρτα 
SIM που έχει ήδη εγκατασταθεί απευθείας από το 
κατασκευαστή στο όχημά σας και δεν αντικαθίσταται 
(«μόνιμα εγκατεστημένη κάρτα SIM»). Μία μόνιμα 
εγκατεστημένη κάρτα SIM δεν μπορεί να αφαιρεθεί με 
το χέρι για να σταματήσει η συνδεσιμότητα. Για 
πληροφορίες σχετικά με τις ευθύνες για τις 
διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με τη 

https://connect-store.porsche.com/gr/en/
https://connect-store.porsche.com/gr/en/
https://connect-store.porsche.com/gr/en/
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μόνιμα εγκατεστημένη κάρτα SIM, ανατρέξτε στην 
ενότητα 4.1.3 παρακάτω. 

d) Διαχειριστής δικτύου και φορέας εκμετάλλευσης 
εικονικού δικτύου 
Ο «φορέας εκμετάλλευσης δικτύου» 
(τηλεπικοινωνιών) εκμεταλλεύεται ένα 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και παρέχει στους 
αντίστοιχους συμμετέχοντες πρόσβαση σε αυτό το 
δίκτυο. Ο «φορέας εκμετάλλευσης εικονικού δικτύου» 
συγκεντρώνει μεμονωμένες δικτυακές λύσεις που 
βασίζονται στις υποδομές και τις τεχνολογίες 
διαφόρων φορέων εκμετάλλευσης δικτύων χωρίς να 
διαθέτει δική του δικτυακή υποδομή. 

 
4.1.2 Αποθήκευση δεδομένων κατά την παραγωγή 
οχημάτων 
Εάν το όχημά σας Porsche είναι εξοπλισμένο με μια 
προεγκατεστημένη αφαιρούμενη κάρτα SIM ή μόνιμα 
εγκατεστημένη κάρτα SIM, αποθηκεύουμε τους αριθμούς 
καρτών SIM (ICCID, IMSI, MSISDN) σε συνδυασμό με την 
αντίστοιχη συσκευή και τον αριθμό αναγνώρισης του οχήματος 
κατά την παραγωγή του οχήματος. Αυτή η αποθήκευση 
δεδομένων γίνεται με σκοπό τη διαχείριση αριθμών καρτών SIM 
και την αντιστοίχιση του οχήματος με έναν αριθμό κάρτας SIM, 
όπως π.χ. σε περίπτωση που κρατικές υπηρεσίες ζητήσουν 
πληροφορίες από την Porsche Smart Mobility GmbH. 
 
4.1.3 Ανταλλαγή δεδομένων στην περίπτωση μόνιμα 
εγκατεστημένων καρτών SIM  
Μονάδες ασύρματου δικτύου σε οχήματα της Porsche με μόνιμα 
εγκατεστημένες κάρτες SIM, οι οποίες είναι ενεργοποιημένες, 
όπου διατίθενται, σε ασύρματα δίκτυα του αντίστοιχου φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου - ανεξάρτητα από το αν είστε 
εγγεγραμμένοι στην Porsche Connect ή έχετε ζητήσει υπηρεσίες 
Porsche Connect. Δεδομένα τηλεπικοινωνιών (δεδομένα που 
συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και 
χρησιμοποιούνται με βάση την παροχή της τηλεπικοινωνιακής 
υπηρεσίας ή για τη δημιουργία σύνδεσης) μπορούν να 
ανταλλάσσονται για τους σκοπούς της σύνδεσης ασύρματου 
δικτύου ή για την επίτευξη συνδεσιμότητας και κατά 
περίπτωση, για την εκτέλεση σχετικών online λειτουργιών των 
υπηρεσιών Porsche Connect που έχετε ζητήσει στο όχημά σας 
μέσω των ασύρματων δικτύων του αντίστοιχου φορέα 
εκμετάλλευσης δικτύου, π.χ. με κυψέλες ασύρματης 
τηλεφωνίας. 
Στο πλαίσιο της σύνδεσης του ασύρματου δικτύου, δεν είναι 
αδύνατο, όταν τα σήματα μεταδίδονται μέσω δημόσιων 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων εκτός του οχήματός σας, τρίτα 
μέρη, ιδιαίτερα φορείς εκμετάλλευσης δικτύων, να μπορούν να 
έχουν πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες και να 
προσδιορίσουν ενδεχομένως την τοποθεσία σας. Εκτός από τον 
αντίστοιχο διαχειριστή δικτύου, οι διαχειριστές εικονικών 
δικτύων μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις 
πληροφορίες στη διαδικασία. 
Η παροχή συνδεσιμότητας μέσω μόνιμα εγκατεστημένων 
καρτών SIM πραγματοποιείται μέσω του ακόλουθου φορέα 
εκμετάλλευσης εικονικών δικτύων: 
 CUBIC Telecom, Cubic Telecom Limited, Corrig Court, Corrig 

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

Γερμανία. 
Επικοινωνήστε με το φορέα εκμετάλλευσης εικονικών δικτύων 
για πληροφορίες σχετικά με το χαρακτήρα, την εμβέλεια και το 
σκοπό της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης δεδομένων και 
σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων κατά τη μετάδοση 
σήματος. 
 
4.1.4 Επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο των 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών  
Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα 
απογραφής σας (όπως το όνομα, η διεύθυνσή σας και η 
ημερομηνία γέννησής σας) που συλλέγονται κατά την εγγραφή 

στο My Porsche ή στο κατάστημα Porsche Connect ή 
αναφέρονται όταν ζητάτε τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία στο My 
Porsche ή στο κατάστημα Porsche Connect, για την εδραίωση, 
τροποποίηση ή καταγγελία μιας συμβατικής σχέσης σχετικά με 
τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών ή για να σχεδιάσετε το 
περιεχόμενο αυτών. Τα προαναφερθέντα δεδομένα 
αποθηκεύονται για αυτούς τους σκοπούς το αργότερο μέχρι το 
τέλος του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί τη λήξη της 
συμβατικής σχέσης. 
 
Τα δεδομένα κίνησης που παράγονται στο πλαίσιο της 
δραστηριότητας των συνδέσεων του ασύρματου δικτύου (όπως 
η έναρξη και το τέλος της αντίστοιχης σύνδεσης), τα δεδομένα 
τοποθεσίας σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, τα τελικά σημεία της 
σύνδεσης και οι δυναμικές διευθύνσεις IP δεν συλλέγονται, δεν 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, ούτε χρησιμοποιούνται εντός της 
Υποδομής Ψηφιακών Υπηρεσιών της Porsche, με εξαίρεση τους 
αριθμούς της κάρτας SIM και των συσκευών και τον όγκο των 
χρησιμοποιούμενων δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα 
εκμετάλλευσης εικονικών δικτύων για πληροφορίες σχετικά με 
το χαρακτήρα, το πεδίο εφαρμογής και το σκοπό της συλλογής, 
επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων. 
 
4.1.5 Επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο περαιτέρω 

υπηρεσιών συνδεσιμότητας 
Εάν ζητήσετε ή ζητήσατε διευρυμένες υπηρεσίες 
συνδεσιμότητας, όπως είναι τα πακέτα Wi-Fi, ανταλλάσσονται 
πληροφορίες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης μεταξύ του 
συστήματός μας, της διεπαφής ασύρματου δικτύου του 
οχήματός σας και του φορέα εκμετάλλευσης εικονικού δικτύου, 
με σκοπό την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των πακέτων 
δεδομένων της μόνιμης κάρτας SIM σε οχήματα της Porsche. 
 
Για να διαχειριστείτε τις προεγκατεστημένες αφαιρούμενες 
κάρτες SIM και τις μόνιμα εγκατεστημένες κάρτες SIM στα 
οχήματα της Porsche και να υπολογίσετε τον όγκο των 
δεδομένων που έχετε στη διάθεσή σας και τον όγκο των 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο οποιουδήποτε 
πακέτου δεδομένων μπορεί να έχετε ζητήσει, οι αριθμοί της 
κάρτας SIM σας, η σχετική κατάσταση της κάρτας SIM και κατά 
περίπτωση, ο όγκος των δεδομένων που χρησιμοποιούνται και 
παραμένουν στην αντίστοιχη περίοδο ανταλλάσσονται επιπλέον 
μεταξύ του συστήματός μας, της διεπαφής ασύρματου δικτύου 
του οχήματος και του φορέα εκμετάλλευσης του εικονικού 
δικτύου και αποθηκεύονται από εμάς για όλη τη διάρκεια της 
αντίστοιχης συμβατικής σχέσης. Αποθηκεύουμε επίσης τα 
προαναφερθέντα δεδομένα για μια περίοδο 12 μηνών ως βάση 
για τη δημιουργία αναφορών ανώνυμης χρήσης. 
 
4.1.6  Περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων λόγω νομικών 

υποχρεώσεων  
Πέρα από την επεξεργασία δεδομένων που περιγράφεται στις 
ενότητες 4.1.3 έως 4.1.5 παραπάνω, συλλέγουμε, 
επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τηλεπικοινωνιακά 
δεδομένα (δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και 
χρησιμοποιούνται με βάση την παροχή της τηλεπικοινωνιακής 
υπηρεσίας ή/και τη σύνδεση) μόνο με βάση και σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις που ισχύουν για εμάς - για 
παράδειγμα, για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας 
για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων και την 
αποδέσμευση προσωπικών δεδομένων σε υπηρεσίες ασφαλείας 
και επιβολής του νόμου. 
 
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η 
εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης που ισχύει για εμάς ή/και 
το νόμιμο συμφέρον μας να συμμορφωνόμαστε με τις 
κανονιστικές απαιτήσεις. 
 
4.1.7  Έλεγχοι ταυτότητας  
Σε ορισμένες χώρες μπορεί να χρειαστεί έλεγχος ταυτότητας 
βάσει εγγράφου ταυτότητας για νομικούς λόγους για να 
ζητηθούν ορισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. 
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Χρησιμοποιούμε τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών IDnow GmbH, 
Auenstr. 100, 80469 Munich, Γερμανία, για να 
πραγματοποιήσουμε αυτούς τους ελέγχους ταυτότητας. Η 
συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων σε σχέση με τον 
έλεγχο ταυτότητας εκτελούνται αποκλειστικά από και με ευθύνη 
του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με τον 
εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών για πληροφορίες σχετικά με το 
χαρακτήρα, το πεδίο εφαρμογής και το σκοπό της συλλογής, 
επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε 
αυτή την πολιτική εδώ. 
Για τον έλεγχο ταυτότητας, θα μεταφερθείτε στον εξωτερικό 
ιστότοπο του παρόχου υπηρεσιών ως μέρος της διαδικασίας 
αίτησης παροχής υπηρεσιών. Με δικό σας αίτημα, θα 
μεταδώσουμε στον πάροχο υπηρεσιών τις πληροφορίες που 
πρέπει να επαληθευτούν (το όνομα, τη διεύθυνση και την 
ημερομηνία γέννησής σας), μαζί με έναν αριθμό διαδικασίας, 
ώστε να μπορεί να αντιστοιχίσει το αποτέλεσμα του ελέγχου 
ταυτότητας αργότερα. Μετά τον έλεγχο ταυτότητας, ο πάροχος 
υπηρεσιών θα μας ενημερώσει για το αποτέλεσμα του ελέγχου 
ταυτότητας κάτω από τον αριθμό της διαδικασίας. Δεν 
διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα από αυτό τον έλεγχο 
ταυτότητας σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είμαστε 
νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε. Επίσης, εξασφαλίζουμε 
πρόσβαση σε ένα αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητάς σας που 
αποθηκεύεται από τον πάροχο υπηρεσιών μόνο σε αυτές τις 
περιπτώσεις, ώστε να εκπληρώσουμε τις νομικές μας 
υποχρεώσεις. 
 
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η 
εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης που ισχύει για εμάς ή/και 
το νόμιμο συμφέρον μας να συμμορφωνόμαστε με τις 
κανονιστικές απαιτήσεις. 
 
4.2. Ρύθμιση οχήματος και δημιουργία μιας σύνδεσης 

οχήματος  
Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες στο όχημά σας, το 
όχημά σας πρέπει να αποθηκευτεί στο λογαριασμό χρήστη 
Porsche ID. Για αυτό το σκοπό, πρέπει να εισαγάγετε τον αριθμό 
αναγνώρισης του οχήματος στη My Porsche ή να το κάνετε αυτό 
από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Θα επεξεργαστούμε τον 
αριθμό αναγνώρισης του οχήματός σας για σκοπούς 
επαλήθευσης, για να δημιουργήσουμε μια σύνδεση οχήματος και 
να την προσαρμόσουμε στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών, 
να ενεργοποιήσουμε και να παρέχουμε υπηρεσίες και για 
περαιτέρω σκοπούς που καθορίζονται και εξηγούνται 
λεπτομερώς στις σχετικές τοποθεσίες. Για να διασφαλίσουμε ότι 
μπορείτε να συνδέσετε το όχημά σας με την Υποδομή Ψηφιακών 
Υπηρεσιών της Porsche, το σύστημά μας δημιουργεί και 
αποθηκεύει έναν «κώδικα αντιστοίχισης» που εμφανίζεται σε 
σας στο My Porsche. 
 
Για λόγους επαλήθευσης, θα πρέπει επίσης να φορτώσετε ένα 
αντίγραφο ενός εγγράφου ταυτότητας και απόδειξης 
ιδιοκτησίας και - εάν δεν είστε ιδιοκτήτης του οχήματος - ένα 
πληρεξούσιο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος μετά την 
καταχώριση του αριθμού αναγνώρισης του οχήματός σας ή να 
παρουσιάσετε αυτά τα στοιχεία στον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό σας. Αυτά τα έγγραφα θα εξεταστούν βάσει των 
κριτηρίων επαλήθευσής μας. Ως απόδειξη επιτυχούς 
επαλήθευσης θα αποθηκεύσουμε επίσης τα ονόματα, τις 
ημερομηνίες γέννησης, τους τόπους γέννησης, τις διευθύνσεις 
και τις πληροφορίες εγκυρότητας των εγγράφων που 
αναγράφονται στα αντίστοιχα έγγραφα ταυτότητας και τους 
αριθμούς αναγνώρισης των οχημάτων, τα ονόματα των κατόχων 
και τις διευθύνσεις που αναγράφονται στα έγγραφα 
ιδιοκτησίας. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επαλήθευσης, τα 
αντίγραφα των εγγράφων θα διαγραφούν. 
 
Μετά την αντιστοίχιση του οχήματος με το αναγνωριστικό σας 
Porsche I για πρώτη φορά ή σε μεταγενέστερο χρόνο, το όχημα 
πρέπει να συνδεθεί με την Υποδομή Ψηφιακών Υπηρεσιών της 
Porsche. Για να το κάνετε αυτό, εισαγάγετε τον «κωδικό 

αντιστοίχισης» που εμφανίζεται στο My Porsche στο PCM του 
οχήματός σας. Σε απάντηση, το PCM του οχήματός σας θα 
χρησιμοποιήσει πρώτα τον κωδικό αντιστοίχισης και τον αριθμό 
αναγνώρισης του οχήματος για να συνδεθεί στο σύστημά μας. 
Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για να μπορέσουμε να 
συσχετίσουμε το όχημά σας με το λογαριασμό χρήστη Porsche ID 
κατά τη χρήση, δηλαδή, για παράδειγμα, όταν κάποιος 
προσπελάσει μια υπηρεσία και για να ελέγξουμε εάν είναι 
εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί υπηρεσίες. Μόλις 
ολοκληρωθεί μια επιτυχημένη αντιστοίχιση, το σύστημά μας θα 
μεταφέρει μια λίστα με τις διαθέσιμες υπηρεσίες στο PCM του 
οχήματός σας. 
Για να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες που είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές για την ασφάλειά σας, θα πρέπει να εισαγάγετε ένα 
ξεχωριστό τετραψήφιο PIN. Μπορείτε να ρυθμίσετε το 
προσωπικό σας PIN στην υπηρεσία My Porsche και να το 
αλλάξετε σε οποιαδήποτε στιγμή. Το PIN αποθηκεύεται με 
κρυπτογράφηση. Όταν εισάγετε τον κωδικό PIN στο όχημά σας, 
κρυπτογραφείται και μεταδίδεται στο σύστημά μας για τον 
έλεγχο της εξουσιοδότησης. 
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για να εκπληρώσουμε τις 
συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας. 
 
4.3  Ανάκτηση της λίστας διαθέσιμων υπηρεσιών και 

πρόσβαση σε υπηρεσίες 
Κάθε φορά που ξεκινάτε ή τερματίζετε ένα ταξίδι και όταν 
επιλέγετε ορισμένες υπηρεσίες, το PCM του οχήματος θα 
χρησιμοποιήσει πρώτα τον αριθμό αναγνώρισης του οχήματος 
για να συνδεθεί στην Υποδομή Ψηφιακών Υπηρεσιών της 
Porsche. Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για να 
μπορέσουμε να συσχετίσουμε το όχημά σας με το λογαριασμό 
χρήστη Porsche ID και για να ελέγξουμε εάν είναι 
εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιεί υπηρεσίες. Όταν συνδεθείτε 
για να ξεκινήσετε και να ολοκληρώσετε ένα ταξίδι, θα 
μεταφερθεί επίσης μία λίστα των διαθέσιμων υπηρεσιών στο 
PCM του οχήματος σας. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για 
να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί 
σας. 
 
Ως βάση δεδομένων για τη δημιουργία στατιστικών ανώνυμης 
χρήσης, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε την ανάκτηση της 
λίστας διαθέσιμων υπηρεσιών και της αντίστοιχης πρόσβασης 
σε υπηρεσίες σε σχέση με τον αριθμό αναγνώρισης του οχήματος 
σας και μια χρονική σφραγίδα για περίοδο 30 ημερών. Η νομική 
βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας αποτελεί το 
νόμιμο συμφέρον μας στην ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης. 
 
4.4  Απενεργοποίηση υπηρεσιών και ανταλλαγή 

δεδομένων  
Ανάλογα με τον τύπο της ασύρματης σύνδεσης δικτύου, τις 
λειτουργίες του οχήματός σας και τις υπηρεσίες που έχουν 
ενεργοποιηθεί, η ανταλλαγή δεδομένων του οχήματος μπορεί να 
απενεργοποιηθεί εν όλω ή εν μέρει 

a) αφαιρώντας την κάρτα SIM ή αποσυνδέοντας την 
τελική συσκευή σας, αν η σύνδεση ασύρματου 
δικτύου είναι εγκατεστημένη μέσω εγκατεστημένης ή 
προεγκατεστημένης αφαιρούμενης κάρτας SIM ή Wi-Fi 
ή 

b) προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις ανάλογα στο μενού 
επιλογών του PCM του οχήματος. Οι επιμέρους 
υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν πλήρως ή 
καθόλου, εάν γίνει αυτό. 

 
Με την απενεργοποίηση της ασύρματης μονάδας PCM στις 
ρυθμίσεις του συστήματος, οι επιβάτες του οχήματος μπορούν 
να απενεργοποιήσουν την ανταλλαγή δεδομένων που 
πραγματοποιείται από το PCM του οχήματος μέσω της 
ασύρματης σύνδεσης δικτύου. 
 
Ενεργοποιώντας την «ιδιωτική λειτουργία», οι επιβάτες του 
οχήματος μπορούν να απενεργοποιήσουν την ανταλλαγή 
δεδομένων της συνδεδεμένης πύλης και τη σχετική επεξεργασία 

https://go.idnow.de/privacy/en
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των προσωπικών δεδομένων σας. Αυτό παρεμποδίζει τη χρήση 
υπηρεσιών που σχετίζονται με το όχημα και την πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με το όχημα και το όχημα (όπως για 
παράδειγμα την τοποθεσία του οχήματος). Η απενεργοποίηση 
δεν ισχύει ιδιαίτερα για λειτουργίες και υπηρεσίες που 
απαιτούνται από το νόμο, όπως το σύστημα κλήσεων έκτακτης 
ανάγκης «SOS-Call» και άλλα συστήματα κλήσεων έκτακτης 
ανάγκης. 
 
Για να μπορούμε να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες σε επιμέρους 
περιπτώσεις, μπορεί να είναι απαραίτητο, στο βαθμό που το 
όχημά σας έχει αυτές τις υπηρεσίες, να διατηρεί η Connected 
Gateway ασύρματη σύνδεση δικτύου με κυψέλες κινητής 
τηλεφωνίας του αντίστοιχου φορέα εκμετάλλευσης ασύρματου 
δικτύου, παρά την ενεργοποίηση της ιδιωτικής λειτουργίας 
(όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων στο πλαίσιο της 
συνδεσιμότητας, ανατρέξτε στην ενότητα 4.1) και σε επιμέρους 
περιπτώσεις, για την ανταλλαγή δεδομένων μέσω της σύνδεσης 
ασύρματου δικτύου όπως καθορίζεται στη σχετική περιγραφή 
υπηρεσίας στο www.porsche.com/connect. Οι υπηρεσίες που δεν 
μπορούν να απενεργοποιηθούν επισημαίνονται ως τέτοιες στο 
μενού επιλογών στο «ιδιωτική λειτουργία».  
 
4.5 Χρήση των online υπηρεσιών από μη εγγεγραμμένους 

οδηγούς 
Εάν άλλοι χρησιμοποιούν το όχημά σας [ή] το PCM του οχήματός 
σας, τα δεδομένα που αναφέρονται στην ενότητα 2 α) έως και 
η) του παρόντος μπορεί να συλλέγονται, να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία και να χρησιμοποιούνται. Στο βαθμό που το άλλο 
άτομο δεν διαθέτει λογαριασμό χρήστη Porsche ID, οι 
πληροφορίες αυτές θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται στο 
λογαριασμό χρήστη Porsche ID. Σε αυτή την περίπτωση, δεν 
είναι δυνατόν για μας να προσδιορίσουμε αυτόν τον άλλο οδηγό, 
επειδή δεν διαθέτουμε πληροφορίες ταυτοποίησης. 
 

4.6  Online ενημέρωση λογι σμι κού 
Εάν έχετε ενεργοποι ήσει  τ ι ς  online ενημερώσει ς  λογι σμι κού 
στο My Porsche, μπορεί  να δι αβι βαστούν δεδομένα μεταξύ των 
συστημάτων μας  και  του οχήματός  σας  γι α σκοπούς  ενημέρωσης  
του λογι σμι κού των συστημάτων του οχήματός  σας  και  
αντ ι μετώπι σης  των σφαλμάτων λογι σμι κού στο πλαί σι ο των 
δραστηρι οτήτων σέρβι ς . Γι α τον σκοπό αυτό, στα συστήματά 
μας  δι αβι βάζ ονται  ο αναγνωρι στ ι κός  αρι θμός  του οχήματός  
σας , τα αναγνωρι στ ι κά συσκευής  και  η τρέχουσα έκδοση 
λογι σμι κού της , το αναγνωρι στ ι κό Porsche ID και  πληροφορί ες  
εξουσι οδότησης  σε τακτά χρονι κά δι αστήματα. Σε ορι σμένες  
περι πτώσει ς  (π.χ . ενέργει ες  ενημέρωσης ), δι αβι βάζ ονται  στα 
συστήματά μας  πληροφορί ες  σχετ ι κά με τον εξοπλι σμό του 
οχήματος , καθώς  και  με την τεχνι κή του κατάσταση. Μπορεί τε 
να τερματ ί σετε την online ενημέρωση λογι σμι κού και  τη 
σχετ ι κή επεξεργασί α προσωπι κών δεδομένων 
απενεργοποι ώντας  τη λει τουργί α από το My Porsche. 
 
4.7. Ανάλυση προϊ όντων, βελτ ί ωση και  επεξεργασί α 
δεδομένων σμήνους  
Ανάλογα με τον εξοπλι σμό του οχήματός  σας , ενδέχεται  να 
δι αβι βαστούν από το όχημά σας  στα συστήματά μας  δεδομένα 
χρήσης  του συστήματος  infotainment, τεχνι κά δεδομένα 

οχήματος  και  σχετ ι κά περι βαλλοντ ι κά δεδομένα, καθώς  και  
ένα προσωρι νό αναγνωρι στ ι κό κλει δί , εφόσον συναι νεί τε στη 
δι αβί βαση δεδομένων στο πλαί σι ο της  εγκατάστασης  μονάδας  
PCM στο όχημά σας  ή εφόσον ενεργοποι ήσετε τη λει τουργί α 
της  μονάδας  PCM του οχήματός  σας . Χρησι μοποι ούμε τα 
δεδομένα που δι αβι βάζ ονται  γι α σκοπούς  ανάλυσης  και  
βελτ ί ωσης  των προϊ όντων και  των υπηρεσι ών μας .  
 
Οι  μεμονωμένες  υπηρεσί ες , όπως  η κί νηση σε πραγματ ι κό 
χρόνο ή το ραντάρ ασφαλεί ας , βασί ζ ονται  στην παροχή 
πληροφορι ών που αφορούν μεταξύ άλλων τη θέση, το περι βάλλον 
και  την κί νηση του οχήματός  σας , καθώς  και  δεδομένων άλλων 
οχημάτων γι α τη λήψη νέων πληροφορι ών μεγαλύτερης  
ακρί βει ας , όπως  η τρέχουσα κί νηση και  οι  οδι κές  συνθήκες  
(υπηρεσί ες  σμήνους ). Γι α τον σκοπό αυτό, μπορεί  να 
δι αβι βαστούν δεδομένα θέσης , οχήματος  και  περι βάλλοντος  
και  πληροφορί ες  σχετ ι κά με την κί νηση του οχήματός  σας  στο 
πλαί σι ο χρήσης  του οχήματος . Παρέχουμε τα προαναφερθέντα 
δεδομένα σε τρί τους  μόνο συγκεντρωτ ι κά και  χωρί ς  καμί α 
αναφορά σε εσάς  ή το όχημά σας . 
 
Η επεξεργασί α αυτών των δεδομένων γι α τη ανάλυση και  τη 
βελτ ί ωση των προϊ όντων, καθώς  και  η επεξεργασί α των 
δεδομένων σμήνους , βασί ζ ονται  στο έννομο συμφέρον μας  γι α 
την ανάλυση και  τη βελτ ί ωση των προϊ όντων και  των υπηρεσι ών 
μας , καθώς  και  την παροχή περι εχομένου μεγαλύτερης  
ακρί βει ας  στο πλαί σι ο των υπηρεσι ών σμήνους . 
 
Μπορεί τε να απενεργοποι ήσετε τη δι αβί βαση δεδομένων γι α 
αυτούς  τους  σκοπούς  ανά πάσα στ ι γμή από την περι οχή 
«Porsche Connect» στ ι ς  ρυθμί σει ς  της  μονάδας  PCM του 
οχήματός  σας . Λάβετε υπόψη ότ ι  η απενεργοποί ηση μπορεί  να 
μει ώσει  τη λει τουργι κότητα μεμονωμένων υπηρεσι ών, ι δί ως  
υπηρεσι ών σμήνους , όπως  η κί νηση σε πραγματ ι κό χρόνο ή το 
ραντάρ ασφαλεί ας . Επί σης , η ανταλλαγή δεδομένων μπορεί  να 
αποτραπεί  με την ενεργοποί ηση της  «Λει τουργί ας  προστασί ας  
προσωπι κών δεδομένων» σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 
 
5. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 
 
Ως υποκείμενοι της επεξεργασίας δεδομένων, έχετε πολλά 
δικαιώματα. Ανατρέξτε στην Ενότητα 9 της Γενικής Δήλωσης 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικού Απορρήτου 
για την υπηρεσία My Porsche και το κατάστημα Porsche Connect 
Store για πληροφορίες σε αυτό το θέμα. 
 
 
6. Τροποποιήσεις στην παρούσα δήλωση προστασίας 

δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου 
 
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα 
δήλωση προστασίας δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου 
Μπορείτε να προσπελάσετε την τρέχουσα έκδοση της δήλωσης 
προστασίας δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου στο 
https://connect-store.porsche.com/gr/en/t/privacy. 
 
Τελευταία ενημέρωση: 01.08.2018

  

http://www.porsche.com/connect
https://connect-store.porsche.com/gr/en/t/privacy
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Πολιτική για τα Cookies της Porsche Smart Mobility 

 

Πεδί ο εφαρμογής  
Η παρούσα πολι τ ι κή γι α τα cookie εφαρμόζ εται  σε συνδυασμό 
με τη γενι κή και  την ει δι κή δήλωση προστασί ας  δεδομένων 
Porsche Connect και  περι γράφει  τον χαρακτήρα, το πεδί ο 
εφαρμογής , τους  σκοπούς  και  τη νομι κή βάση, καθώς  και  τ ι ς  
επι λογές  εναντ ί ωσης  στην επεξεργασί α cookie. Επι πλέον, η 
γενι κή και  ει δι κή δήλωση προστασί ας  δεδομένων Porsche 
Connect με ημερομηνί α 25/05/18 ι σχύει  γι α όλες  τ ι ς  άλλες  
πληροφορί ες . 
 

Τι είναι τα cookies; 
Για να σας προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα λειτουργιών όταν 
επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, να αναγνωρίζουμε τις 
προτιμήσεις σας και για να χρησιμοποιήσετε τις ιστοσελίδων μας 
πιο άνετα και βολικά,, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies 
είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή σας από το 
πρόγραμμα περιήγησης. 
 
Οι επιλογές σας 
Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, αποδέχεστε τη χρήση των 
cookies και την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή σας. 
Μπορείτε επίσης να δείτε τον ιστότοπό μας και χωρίς cookies. 
Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύονται cookies στον υπολογιστή σας, 
μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σχετική επιλογή στις 
ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε 
να διαγράψετε τα αποθηκευμένα cookies στις ρυθμίσεις 
συστήματος του προγράμματος περιήγησης σε οποιαδήποτε 
στιγμή. Εάν δε δεχτείτε τα cookies, ωστόσο, αυτό μπορεί να 
περιορίσει τη λειτουργικότητα των προσφορών μας. 
 
Κατηγορίες των Cookie 
Χρησιμοποιούμε cookies για διαφορετικούς σκοπούς και με 
διαφορετικές λειτουργίες. Διακρίνουμε από την άποψη αυτή 
κατά πόσο ένα cookie είναι απολύτως απαραίτητο από τεχνική 
άποψη (τεχνική αναγκαιότητα), για πόσο καιρό αποθηκεύεται 
και χρησιμοποιείται (διάρκεια αποθήκευσης) και αν έχει 
αποθηκευτεί από τον ίδιο τον ιστότοπό μας ή από τρίτους και 
ποιος πάροχος έχει τοποθετήσει το cookie στον υπολογιστή σας 
(πάροχος cookie). 
 
Τεχνική αναγκαιότητα 
Cookies που είναι απολύτως απαραίτητα από τεχνική άποψη: 
Χρησιμοποιούμε ορισμένα cookies επειδή είναι απολύτως 
απαραίτητα για να λειτουργήσει σωστά ο ιστότοπος και οι 
λειτουργίες του. Αυτά τα cookieσ τοποθετούνται αυτόματα στον 
υπολογιστή σας όταν αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπο ή σε 
μια συγκεκριμένη λειτουργία, εκτός εάν έχετε ρυθμίσει το 
πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίπτει τα cookies. 
Cookies που είναι απολύτως απαραίτητα από τεχνική άποψη: 
Αντίθετα, τα cookies που δεν είναι απολύτως απαραίτητα 
τοποθετούνται στον υπολογιστή σας για να κάνουν πράγματα 
όπως για τη βελτίωση της ευκολίας και της απόδοσης του 
ιστοτόπου μας ή την αποθήκευση συγκεκριμένων ρυθμίσεων 
που έχετε κάνει. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies που δεν είναι 
απολύτως αναγκαία από τεχνικής πλευράς για να καθορίσουμε 
πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα χρήσης ορισμένων 
ενοτήτων του ιστότοπού μας, για να μπορέσουμε να τις 
προσαρμόσουμε στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας σε πιο 
στοχοθετημένη βάση στο μέλλον. Δεν αποθηκεύουμε 
οποιαδήποτε cookies που δεν είναι απολύτως απαραίτητα από 
τεχνική άποψη, εκτός και έως επιβεβαιώσετε, κάνοντας κλικ στο 
σχετικό πεδίο, ότι έχετε λάβει υπόψη την κοινοποίησή μας για 
τα cookies και ότι θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό 
μας. 
 
Διάρκεια αποθήκευσης 

Cookies συνεδρίας: Τα περισσότερα cookies χρειάζονται μόνο 
για τη διάρκεια της τρέχουσας επίσκεψής σας στον ιστότοπο και 
στην υπηρεσία My Porsche και διαγράφονται ή καθίστανται 
άκυρα μόλις βγείτε από τον ιστότοπό μας ή λήξει η τρέχουσα 
περίοδος της συνεδρίας σας (ονομάζονται «cookies συνεδρίας»). 
Τα cookies συνεδρίας χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για τη 
διατήρηση ορισμένων πληροφοριών, όπως η σύνδεσή σας στην 
Porsche ή το καλάθι αγορών σας, κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίας σας. 
 
Μόνιμα cookies: Μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
αποθηκεύονται τα cookies για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
Αυτό γίνεται, για παράδειγμα, για να σας αναγνωρίσουμε όταν 
προσπελάσετε ξανά τον ιστότοπό μας σε μεταγενέστερο χρόνο 
και για να έχουμε πρόσβαση στις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. 
Αυτό σας επιτρέπει να κάνετε πράγματα όπως η ταχύτερη ή 
ευκολότερη πρόσβαση στις σελίδες μας ή εξαλείφει την ανάγκη 
να ορίσετε ξανά ορισμένες επιλογές, όπως η γλώσσα που έχετε 
επιλέξει. Τα μόνιμα cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από 
μια προκαθορισμένη περίοδο όταν επισκέπτεστε τη σελίδα ή τον 
τομέα από τον οποίο τοποθετήθηκε το cookie στον υπολογιστή 
σας.  
 
Cookies ροής: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για 
επικοινωνία μεταξύ διαφόρων εσωτερικών διακομιστών της 
Porsche. Τοποθετούνται στον υπολογιστή σας κατά την έναρξη 
της αλληλεπίδρασης του χρήστη και διαγράφονται μετά το τέλος 
της αλληλεπίδρασης. Τα cookies ροής λαμβάνουν έναν μοναδικό 
αριθμό αναγνώρισης κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης, 
αλλά ο αριθμός αυτός δεν επιτρέπει την εξαγωγή 
συμπερασμάτων σχετικά με τον πραγματικό πελάτη ή χρήστη. 
 
Πάροχοι των cookies 
Πάροχοι των cookies: Τα cookies συνήθως τοποθετούνται από 
το φορέα εκμετάλλευσης του ιστότοπού μας, που έχει ανατεθεί 
από εμάς, όταν ένα άτομο επισκέπτεται τον ιστότοπό μας. 
Cookie τρί των μερών: Από την άλλη πλευρά, τα επονομαζ όμενα 
«cookie τρί των μερών» τοποθετούνται  και  χρησι μοποι ούνται  
από άλλες  τοποθεσί ες  ή ι στοτόπους , όπως  γι α παράδει γμα από 
παρόχους  εργαλεί ων ανάλυσης  web. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία διαδικτυακής ανάλυσης και 
τη μέτρηση της απόδοσης, ανατρέξτε στην υπόλοιπη πολιτική 
για τα cookies. Οι εξωτερικοί πάροχοι ενδέχεται επίσης να 
χρησιμοποιούν cookies για την προβολή διαφημίσεων ή την 
ενσωμάτωση περιεχομένου από κοινωνικά δίκτυα, όπως τα 
πρόσθετα προγράμματα κοινωνικών δικτύων. 
 

Χρήση των cookies για διαδικτυακές αναλύσεις και μέτρηση 

προσβάσεων 

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης 

διαδικτυακών στοιχείων της Google Inc. («Google»). Το Google 

Analytics χρησιμοποιεί cookies για τον προσδιορισμό της 

συχνότητας χρήσης ορισμένων ενοτήτων του ιστοτόπού μας και 

για τον προσδιορισμό προτιμήσεων. Οι πληροφορίες που 

παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του 

ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης μιας συντομογραφίας της 

διαδικτυακής σας (IP) διεύθυνσης) μεταδίδονται σε ένα 

διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η 

Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να 

αναλύσει τη χρήση του ιστότοπου, τη σύνταξη 

αναφορών/εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες του 

ιστότοπου για λογαριασμό μας, και την παροχή άλλων υπηρεσιών 

που σχετίζονται με τον ιστότοπο και τη χρήση του Διαδικτύου. Η 

Google μπορεί επίσης να διαβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε 

τρίτους, όπου απαιτείται από το νόμο ή στο βαθμό που τρίτα 

μέρη επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό της 
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Google. Ως εναλλακτική του προσθέτου του προγράμματος 

περιήγησης σε κινητές συσκευές μπορείτε επίσης να αποτρέψετε 

τη συλλογή από το Google Analytics κάνοντας κλικ στην 

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

Θα οριστεί ένα «cookie εξαίρεσης» για την αποτροπή της 

συλλογής των δεδομένων σας στο μέλλον. Το cookie εξαίρεσης 

είναι έγκυρο μόνο για το πρόγραμμα περιήγησης που 

χρησιμοποιείτε και μόνο για την προσφορά του ιστοτόπου μας και 

αποθηκεύεται στην τελική συσκευή σας. Εάν διαγράψετε cookie 

από το πρόγραμμα περιήγησης, πρέπει να ορίσετε ξανά το cookie 

εξαίρεσης. 

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Do Not 

Track» στην τελική συσκευή σας. Αν είναι ενεργοποιημένη αυτή η 

λειτουργία, η τελική συσκευή σας ενημερώνει την αντίστοιχη 

υπηρεσία ότι δεν επιθυμείτε να γίνεται εντοπισμός.  

 
 

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Google Analytics 

χρησιμοποιώντας ένα πρόσθετο πρόγραμμα (add-on) στο 

πρόγραμμα περιήγησης, αν δεν θέλετε να πραγματοποιηθεί η 

ανάλυση του ιστότοπου. Μπορείτε να λάβετε το πρόσθετο 

πρόγραμμα εδώ:: 

 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 

Αυτό το πρόσθετο πρόγραμμα αποθηκεύει πληροφορίες 

«εξαίρεσης» στη συσκευή σας, οι οποίες χρησιμεύουν για την 

αντιστοίχιση της απενεργοποίησης του Google Analytics. 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτό το είδος «εξαίρεσης» οδηγεί 

μόνο στην απενεργοποίηση του Google Analytics για τη συσκευή 

και το πρόγραμμα περιήγησης από το οποίο ενεργοποιήθηκε η 

εξαίρεση. Επιπλέον, ίσως χρειαστεί να την επανενεργοποιήσετε 

αν διαγράψετε cookies από τη συσκευή σας.

 
Συγκεκριμένα, τα ακόλουθα cookies μπορεί να αποθηκευτούν όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας: 
 

Όνομα cookie 
 
Τεχνικά 
αναγκαίο; 

Διάρκεια 
αποθήκευσης 

Πάροχος του 
Cookie Σκοπός 

CIAM.s Ναι Cookie ροής Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Αυτό το cookie είναι απαραίτητο για να 
ελέγχει εάν το πρόγραμμα περιήγησης 
του χρήστη υποστηρίζει cookies. 

CIAM.m Ναι Cookie 
συνεδρίας 

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

Αυτό το cookie είναι απαραίτητο για τον 
έλεγχο ταυτότητας του χρήστη. 

CIAM.h Ναι Cookie 
συνεδρίας 

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

Αυτό το cookie είναι απαραίτητο για 
την αποθήκευση της συνεδρίας του 
χρήστη και της σύνδεσής του στο My 
Porsche. 

CIAM.status Ναι Cookie 
συνεδρίας 

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

Αυτό το cookie είναι απαραίτητο για 
την παρακολούθηση της κατάστασης 
της συνεδρίας του χρήστη στο My 
Porsche. 

pcc.cookieAccepta
nce 

Ναι 

Μόνιμο cookie 
(διάρκεια 
αποθήκευσης: 
ένα έτος) 

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

Αυτό το cookie αποθηκεύει την 
απόφαση του χρήστη για το εάν τα 
cookies μπορούν να αποθηκευτούν στο 
πρόγραμμα περιήγησής του από την 
πλευρά του προγράμματος περιήγησης. 

nonce.* Ναι Cookie ροής Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Αυτό το cookie αποθηκεύει την 
απόφαση του χρήστη για το εάν τα 
cookies μπορούν να αποθηκευτούν στο 
πρόγραμμα περιήγησής του από την 
πλευρά του διακομιστή. 

PF Ναι Cookie 
συνεδρίας 

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

Αυτό το cookie είναι απαραίτητο για 
εσωτερική επαλήθευση του χρήστη 
μεταξύ διακομιστών της Porsche. 

CIAM.pcc Ναι Cookie 
συνεδρίας 

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

Αυτό το cookie είναι απαραίτητο για 
την αποθήκευση της συνεδρίας του 
χρήστη και τη σύνδεσή του στο My 
Porsche. 

f5_cspm Ναι Cookie 
συνεδρίας 

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

Αυτό το cookie είναι απαραίτητο για 
την ανακατεύθυνση του χρήστη σε 
διακομιστή μεσολάβησης μέσω του 
εξισορροπητή φορτίου. 

_utma Όχι 

Μόνιμο cookie 
(διάρκεια 
αποθήκευσης: 
δύο έτη) 

Google 
Αυτό το cookie αποθηκεύει τον αριθμό 
επισκέψεων από ένα χρήστη για το 
Google Analytics. 

_utmt Όχι Cookie 
συνεδρίας Google 

Αυτό το cookie αποθηκεύει το είδος του 
ερωτήματος για την πρόσβαση ενός 
χρήστη για το Google Analytics. Γίνεται 
διάκριση μεταξύ συμβάντων, 
συναλλαγών και στοιχείων. 
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_utmb Όχι Cookie 
συνεδρίας Google 

Αυτό το cookie αποθηκεύει τη διάρκεια 
μιας συνεδρίας χρήστη για το Google 
Analytics. 

_utmz Όχι Cookie 
συνεδρίας Google 

Αυτό το cookie αποθηκεύει τη σελίδα 
αναφοράς από την οποία ο χρήστης 
έφθασε στο My Porsche, για το Google 
Analytics. 

_utmv Όχι Cookie 
συνεδρίας Google 

Αυτό το cookie συγκεντρώνει 
αποθηκευμένα δεδομένα για το Google 
Analytics, ώστε να μπορούν να 
εμφανίζονται από την Porsche AG σε 
επιμέρους ανωνυμοποιημένες αναφορές. 

NREUM Όχι  Cookie 
περι όδου 
λει τουργί ας  το 
οποί ο 
δι αγράφεται  
κατά το 
κλεί σι μο του 
προγράμματος  
περι ήγησης . 

New Relic Inc. Αυτό το cookie δημι ουργεί ται  μόνο σε 
προγράμματα περι ήγησης  που δεν 
υποστηρί ζ ουν το API χρονομέτρησης  
περι ήγησης . Αν ένα πρόγραμμα 
περι ήγησης  υποστηρί ζ ει  το API 
χρονομέτρησης  περι ήγησης , μπορεί  να 
χρησι μοποι ηθεί  μι α τοπι κή 
δι ασύνδεση γι α να προσδι ορι στεί  ο 
χρόνος  έναρξης  της  περι ήγησης . 

NRAGENT Όχι  Cookie 
περι όδου 
λει τουργί ας  το 
οποί ο 
δι αγράφεται  
κατά το 
κλεί σι μο του 
προγράμματος  
περι ήγησης . 

New Relic Inc. Αυτό το cookie χρησι μοποι εί ται  γι α 
την ανταλλαγή στοι χεί ων μέτρησης  της  
Συλλογής  New Relic μεταξύ του τελι κού 
χρήστη και  των παραγόντων που 
εκτ ελούνται  στην εφαρμογή web. Ένα 
δι ακρι τ ι κό εντοπί ζ ει  και  συσχετ ί ζ ει  
ί χνη συναλλαγών στο επί πεδο 
εφαρμογής  με αντ ί στοι χα ί χνη 
προγραμμάτων περι ήγησης . 

JSESSIONID Όχι  Cookie 
περι όδου 
λει τουργί ας  το 
οποί ο 
δι αγράφεται  
κατά το 
κλεί σι μο του 
προγράμματος  
περι ήγησης . 

New Relic Inc. Αυτό το cookie χρησι μοποι εί ται  γι α 
την αποθήκευση ενός  αναγνωρι στ ι κού 
περι όδου λει τουργί ας , ώστε η New 
Relic να μπορεί  να παρακολουθεί  τον 
αρι θμό περι όδων λει τουργί ας  γι α μι α 
εφαρμογή. Η τ ι μή cookie προκύπτει  από 
τον δι ακομι στή Jetty. 

 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
 
Τελευταία ενημέρωση: 01.08.2018 
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Porsche Smart Mobility GmbH 

General Data Protection and Privacy Statement 
My Porsche and Porsche Connect Store 

 

 
We, Porsche Smart Mobility GmbH (hereinafter “we” or “PSM 
GmbH”), are pleased that you are visiting our website and pleased 
about your interest in our company and our products. Protecting 
your privacy when processing data is important to us. We take 
protecting your personal data and handling them confidentially very 
seriously. The processing of your personal data is only takes place 
within the scope of legal requirements of data protection law of the 
European Union, in particular, the General Data Protection 
Regulation (GDPR). With this privacy policy, we inform you about the 
processing of your personal data and your privacy rights in the 
context of the use of My Porsche, our Porsche Connect Store, and 
Porsche Connect Services (hereinafter, "Porsche Digital Service 
Infrastructure"). For information on other services and offers from 
other companies of the Porsche Group, please refer to the 
respective privacy policy of those services or companies. 
 
1. Controller and data protection officer; contact 

information 
 
The controller within the meaning of data protection and privacy 
laws is: 
 

Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Germany. 

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

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

 
2. Subject matter of data protection 
 

The subject matter of data protection is personal data. This means 
any information concerning an identified or identifiable individual 
(the data subject). This includes information such as the person’s 
name, mailing address, e-mail address, and phone number, but also 
information that necessarily arises during and as a result of the use 
of My Porsche, our Porsche Connect store, and the Porsche Digital 
Service Infrastructure, such as information on the start, end, and 
scope of the use of our website and your IP address. 
 
3. Type, scope, purpose and legal basis of data 

processing when using our websites 
 
Even if you use our website without logging in, data will be or may 
be collected. The text below provides an overview of the different 

types of collection and processing of data and the respective 
purposes of processing and legal bases. 
 

3.1 Automated data collection 
When you access our website, your Internet browser automatically 
transfers data for technical reasons. The following data are stored 
separately from other data that you may transmit to us: 
 
• date and time of access 
• duration of the visit to our website 
• type of Web browser / Web browser version 
• operating system used 
• the pages you visit on our website 
• volume of data transmitted 
• nature of event 
• system crashes and similar events 
• IP address 
• domain name 

 
This data is processed on the basis of article 6 subparagraph 1. 
point (f) of the GDPR to provide the service, to ensure technical 
operation and detect and eliminate interference. We thereby pursue 
the interest in enabling the use of our website and its technical 
functionality. When you visit our website, this data will be processed 
automatically. Without this provision, you will not be able to use our 
services. We do not use this data for the purpose of drawing 
conclusions about you. 
 
We normally delete this data after 13 months, unless by way of 
exception we need it for the purposes set out above. In such cases, 
we will delete the data immediately after the purpose ceases to 
exist. 
 
In addition, this data is also processed without being assigned to a 
specific person for the purposes of analysis and performance 
improvements. See paragraphs 3.2 and 3.3. for more detail. 
 
3.2 Data processing for improvement of our online offer 
 
The automated data we collect mentioned in paragraph 3.1 is 
furthermore used to improve the performance of Porsche Digital 
Service Infrastructure, to ensure the availability of our platforms, to 
optimise user experience, to further evaluate your use of the 
website, to compile reports on website activities for us, and to 
provide other services related to website and internet usage.  
 
We process your data based on our legitimate interest in the 
performance and availability of our products, as well as in the 
analysis of the use behaviour of our website visitors. The data will 
be stored for 13 months and not assigned to any particular person.  
In addition, we store cookies as part of the processing described 
here. See paragraphs 3.3 for more detail. 
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3.3 Cookies 
When you visit our website, so-called ”cookies”, i.e. small files, can 
be stored on your device in order to offer you a comprehensive 
range of functions to make your use more convenient and to 
optimise our offers. If you do not wish to use cookies, you can 
prevent their storage on your device by means of the corresponding 
settings on your Internet browser or use separate options for 
objecting to their processing. Please note that the functionality and 
functionality of our offer may be limited. For detailed information on 
the nature, extent, purposes, legal bases and possibilities of 
contradicting the processing of cookies, please refer to our Cookie 
Policy. 
 
We process information about our users via cookies to fulfill the 
contract with our users and for our legitimate interest in the user-
friendly and secure provision of our websites. 
 
4. Registering for your Porsche ID user account 
 

When you register for and use My Porsche, the Porsche Connect 
store, and the Porsche Digital Service Infrastructure, personal data 
are collected, processed, and used, and may be transmitted to 
third parties as described below, in order to provide you with all 
services with regard to My Porsche, the Porsche Connect store, 
and the Porsche Digital Service Infrastructure and to fulfill our 
contractual obligations that exist in this context. We perform all of 
the data processing described in this section either - to the extent 
indicated - based on your consent or to fulfill our contract with you. 
 
4.1 Registration process 

To use My Porsche, registration on the Porsche infrastructure is 
required. Registration can take place in two ways, and you are free 
to choose the method of registration: 
 
3. Invitation to register from authorized dealer 
If you wish, your authorized dealer will enter the data you have 
communicated to the dealer for you via the dealer’s access to our 
systems. In this case, you will then receive, for example, a link sent 
by e-mail via which you are required to confirm your registration. 
Please note that the authorized dealers are independent 
companies, and we have no influence over them. A second feature 
will be used for additional verification. One example is a code sent 
via text message that you then enter in My Porsche. 
 
4. Self-registration 
In the event that registration has not taken place via an authorized 
dealer, you can register yourself and enter your data on your own. 
In selected countries, you can also add a vehicle and use additional 
digital services that require vehicle ownership. To do this, you will 
also have to upload a copy of an identification document and proof 
of ownership and – if you are not the owner of the vehicle – a power 
of attorney from the vehicle owner after entering your vehicle 
identification number. These documents will be reviewed based on 
our verification criteria. As proof of successful verification, we will 
also store the names, dates of birth, places of birth, addresses, 
and validity information of the documents shown in the respective 
identification documents and the vehicle identification numbers, 
owner names, and addresses shown in the ownership 
documentation. After the verification process is complete, the 
copies of the documents will be deleted. Following successful 
verification, you will receive, for example, a link sent by e-mail via 
which you are required to confirm your registration. A second 
feature will be used for additional verification. One example is a 
code sent via text message that you then enter in My Porsche. 
 
(c) Required information during registration 
When you register on My Porsche, you will be required – in case of 
self-registration – to enter your e-mail address (Porsche ID), a 
password, your name and any titles and suffixes, contact and 
address information, mobile phone number, and, where applicable, 
the language in which you wish to communicate with us or – in case 
of registration through an authorized dealer – to confirm this 

information in My Porsche. This information is necessary in order 
to set up and manage a Porsche ID user account for you so that 
you can use the full range of services and functions offered by My 
Porsche and the Porsche Connect store. In selected countries, you 
can also use our offerings as a potential customer. In this case, you 
are only required to state your name, e-mail address, and a 
password. We need this information – and, where applicable, 
further information – not least in order to be able to respond to 
requests, questions, and criticism. 
We also store the time of your last login. 
During registration, we will perform a plausibility check of your 
name and address information. 
 
(d) Voluntary information during registration 
Within the scope of your registration, you will also have the 
opportunity to enter additional voluntary information, such as 
additional name information (e.g. academic titles, etc.), company 
contact information, date of birth, additional phone numbers, credit 
card information (this information is stored exclusively by the 
payment service provider), and your vehicle license plate number 
and a personal vehicle name. You can also provide information on 
your interests and preferences and your desired contact channels. 
Please note that this information is not required in order to register, 
and that it is entirely up to you to decide whether you wish to 
communicate this information to us. 
 
4.2 Porsche Digital Service Infrastructure: data processing 

after registration 
If you have registered for a Porsche ID user account, we will 
exchange basic information about your user account and your 
vehicles with responsible Porsche dealers in order to be able to 
serve you via our dealer organisation. In addition to the vehicle 
identification number, we transfer your user name (Porsche ID), the 
technical or sales availability of services and product offers for your 
user account or vehicle, as well as relevant events as part of the 
creation, modification or deletion of your user account, the linking 
of vehicles, the selection of traders, or the activation or deactivation 
of services.  
 
If you have selected an authorised dealer and provided your 
consent, your personal data stored with My Porsche, in particular 
contact data, support, contractual and service data, as well as data 
about your interests, vehicles and services used will also be 
exchanged with the authorized dealer and with synchronised with 
any personal data stored about you. If you no longer wish data to 
be transferred in the future, you can change this accordingly in your 
user settings. The aforementioned data will no longer be exchanged 
with the authorised dealer from that date. For technical reasons, 
both your consent and the termination of data exchange may take 
up to 24 hours to take effect. The legal basis for processing your 
data in this connection is your consent. 
 
4.3 Deletion of your Porsche ID user account 
If you delete your Porsche ID user account, your My Porsche profile 
will also be deleted. As far as data must be stored for legal reasons, 
these are blocked (so-called processing limitation). The data is for 
further use, especially for the use of services, and then is no longer 
available. The functionality of the services may be limited or 
eliminated. My Porsche will then no longer be available to you. If 
further responsible individuals within the Porsche Group and its 
sales organisation process personal data within their own 
responsibility, the processing of this data remains unaffected. If, on 
the basis of your consent, data has been exchanged with a dealer 
of your choice, we inform the dealer about the deletion of your 
Porsche ID user account. 
 
5. Recipients of personal data 
Internal recipients: Within Porsche Smart Mobility GmbH, only 
those persons who need this for the purposes mentioned in 
paragraph 3 above have access. 
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External recipients:  
We only pass on your personal data to external recipients outside 
of Porsche Smart Mobility GmbH if this is necessary for the 
provision of the respective Porsche Digital Service offer, if another 
legal licence exists, or if we have your consent. 
External recipients may include:  
 
a) Processors:  
Porsche AG group companies, or external service providers we use 

for the provision of services,  for example in the areas of technical 
infrastructure and maintenance for the Porsche Smart Mobility 
GmbH offer. These processors are carefully selected by us, and 
regularly checked, to ensure that your privacy is maintained. The 
service providers may only use data for the purposes specified by 
us.  
 
b) Public bodies 
Authorities and state institutions, such as public prosecutors, 
courts or financial authorities, to whom we must transfer personal 
data for legal reasons. Transfer takes place on the basis of article 
6 subparagraph 1. point (c) of the GDPR. 
 
c) Private bodies 
Dealers, cooperation partners or support personnel to whom data 
is transferred on the basis of consent, for the execution of a 
contract with you, or for the protection of legitimate interests, such 
as Porsche Centres, financing banks, other service providers or 
transport service providers. Transfer takes place on the basis of 
article 6 subparagraph 1. points (a), (b) and/or (f) of the GDPR. 
 
6.  Data processing in third countries 
 
If individual functions within the Porsche Digital Service 
Infrastructure are performed on our behalf by service providers 
whose registered location or place of data processing is not 
located in a Member State of the European Union or another state 
that is a signatory to the Agreement on the European Economic 
Area, we ensure before disclosure that there is either an adequate 
level of data protection and privacy within the recipient’s 
organization (e.g. through self-certification on the recipient’s part 
for the EU-US Privacy Shield or agreement of “EU standard 
contractual clauses” with the recipient) and/or that your consent 
has been received in sufficient form. 
 
You can contact us to receive an overview of the recipients in third 
countries and a copy of the specific contractual provisions that have 
been agreed to ensure an adequate level of data protection and 
privacy. To do this, please use the information stated in Sec. 1. 
 
 
7.  Further services for My Porsche 
 
7.1 Handling payment information 

To process payments for paid offers within the framework of My 
Porsche and Porsche Connect, we use the payment service 
provider Arvato Distribution GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 1, D-
33428 Harsewinkel ("Arvato”). Management of your credit card 
information as well as the processing of payments is carried out 
exclusively via systems of the payment service provider. If you enter 
your credit card information, this is done directly via an input field 
of the payment service provider, who stores this information 
independently, and uses it for your payments. We do not collect and 
store any credit card information from you. Please inform the 
payment service provider about the type, scope and purpose of the 
collection and use of your credit card information. 
 
Exclusively for the purpose of debtor management (including 
compliance checks, where legally required) and to carry out credit 
checks, the payment service provider processes your customer 
and contact information (name, address, e-mail address, Porsche 
Connect customer number, and if applicable, company and 
affiliates) on our behalf, and your vehicle identification number.  The 

legal basis for the processing of your data for the above purposes 
is the fulfilment of a legal obligation that we are subject to, or our 
legitimate interest in complying with legal requirements. 
 
 
7.2 Care through the Contact Centre 

You have the opportunity to be supported by our contact centre 
when using the Porsche Digital Service Infrastructure. For example, 
you can have changes made to your personal customer data, as 
well as online service bookings, and other services through our 
telephone contact centre . To do this, you must provide your 
Porsche ID to the contact centre. After identifying yourself by 
naming your Porsche ID or other security features, the contact 
centre accesses your Porsche ID user account or My Porsche 
directly and makes the desired changes/activities on your behalf. 
The contact centre staff only perform the tasks that you explicitly 
want. In addition, if you have consented to be contacted through 
the appropriate channels, the contact centre may actively contact 
you by phone/SMS/E-mail/instant messaging as required, to assist 
with registration, service activation and use. 
 
The legal basis for processing your data via the Contact Centre is 
fulfilment of the contract. 
 
7.3 Provision of service and warranty information 
In order to provide you with information about your vehicle, ongoing 
warranties and recall campaigns in My Porsche, we process 
equipment and vehicle master data, such as the vehicle 
identification number, ongoing warranties, the model year and a 
model image. The processing of your personal data takes place for 
fulfilment of our contract with you. The aforementioned data is 
provided to us for this purpose for the duration of the existence of 
your vehicle relationship.  
 
7.4 Service appointment request 
To request service appointments with Porsche dealers and service 
companies via My Porsche, we may provide customer and vehicle 
data to companies of your choice at your request. If you provide us 
with your consent to do so as part of a service request via My 
Porsche, we will provide your name, address, telephone number, e-
mail address, Porsche ID, vehicle identification number, vehicle 
model, the service dates you have selected, the scope of service 
you desire, and a supplementary message to your inquiry from you, 
as well as the desired contact channels for the dealer or service 
company chosen by you for the relevant inquiry. The transfer of 
your personal data is based on your consent once, within the 
context of the relevant service request.  
 
We store your respective service request for fulfilment of our 
contract with you for the duration of the existence of your user 
account. 
 
8. Rights of data subjects 
 

As the subject of data processing, you have numerous rights. 
Specifically: 
 
Right to information: You have the right to receive information 
regarding the data we store regarding you personally. 
 
Right of rectification and cancellation: You may demand the 
correction of incorrect data, and insofar as the legal requirements 
are met, the deletion of your data. 
 
Data portability: If you have provided us with data based on a 
contract or consent, you may, subject to legal requirements, 
require that you receive the data you provide in a structured, 
common and machine-readable format, or that we transfer it to 
another person in charge. 
 
Objection to data processing in the case of the ”legitimate 
interest” legal basis: You have the right, for reasons arising from 



 
 

Page 4 of 4 
Last Updated 08/2018 – General Data Protection and Privacy Statement – Greece – EN – Version 3.1 

your particular situation, to object at any time to the processing of 
data by us, insofar as this is based on the legal basis ”legitimate 
interest”. If you make use of your right of objection, we will stop 
processing your data, unless we can prove, in accordance with the 
legal requirements, compelling legitimate reasons for further 
processing that outweigh your rights.  
 
Opposition to cookies: You may also object to the use of cookies 
at any time. Details can be found in our cookie policy. 
 
Revocation of consent: To the extent that you have issued a 
statement of consent to the processing of your data to us, you can 
revoke it at any time, with effect for the future. The legality of the 
processing of your data up until the time of revocation will be 
unaffected by this. 
 
Right to complain to the supervisory authority: You can also 
file a complaint with the relevant supervisory authority if you believe 
the processing of your data violates applicable law. To do this, you 
can contact the data protection authority with jurisdiction over your 
place of residence or country or the data protection authority that 
has jurisdiction over us. 
 
Your contact with us: In addition, you can contact us free of 
charge if you have any questions regarding the collection and/or 
processing of your personal data, your rights as a data subject, 
and/or any consent that may have been granted. To exercise any 

of the rights mentioned above, please contact 
smartmobility@gr.porsche.com or use the mailing address 
specified in Sec. 1 above. When contacting us, please make sure 
we are able to clearly identify you personally. 
 
9. Data security 
We provide for all necessary technical and organizational 
measures, in accordance with the state of the art, in order to ensure 
a level of protection appropriate to the risk in compliance with the 
applicable statutory requirements. 
 
10. Links to offers from third parties 
Websites of other providers that are linked to from this website 
were and are designed and provided by third parties. We have no 
influence over the design, content, or functionality of these linked 
websites. We expressly distance ourselves from all content of all 
linked websites. Please note that the third-party websites linked to 
from this website may install cookies of their own on your end 
device and/or collect personal data. We have no influence over this. 
Please contact the providers of these linked websites directly as 
appropriate for information in this regard. 
 
Last updated: 01.08.2018 
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Specific Data Protection and Privacy Statement 
My Porsche Services and Porsche Connect Services 

 
 
In My Porsche or the Porsche Connect store, you can request My 
Porsche services or Porsche Connect services and activate service 
licenses. To do this, you must be registered with My Porsche and 
have a Porsche ID user account. Depending on the service, you can 
use and manage My Porsche services and Porsche Connect 
Services via various Porsche apps and My Porsche, and if available 
for your vehicle, in your vehicle via wireless network connection. 
 

1. Requesting and activating services 
 

You can request individual or multiple My Porsche services and 
Porsche Connect services and activate service licenses. When you 
select the respective service or service package, you can also view 
the specific information on the collection, processing, and use of 
data within the scope of the service in question under the product 
descriptions for the individual services. To perform and fulfill a 
request and the contractual relationship with you that is associated 
with it, we process and use not only the relevant request 
information, but also your personal data that were collected upon 
registration. You can change your billing address before the 
request process is complete. In this case, we will use this address 
information that you have provided for billing and invoice 
processing purposes. 
 
To process payments for paid services within the scope of My 
Porsche and Porsche Connect, we use the payment service 
provider Arvato (see Sec. 5 of the General Data Protection and 
Privacy Statement for My Porsche and the Porsche Connect Store). 
The management of your credit card information and processing of 
payments are performed exclusively via systems of the payment 
service provider. When paid services are requested, we transmit to 
the payment service provider the amount invoiced and a one-time 
transaction key that can be used to allocate your payment for 
purposes of processing the payment. To the extent that you enter 
your credit card information within the scope of requesting 
services, this takes place directly via an entry field of the payment 
service provider, which stores this information independently and 
uses it for your payments. We do not collect or store any of your 
credit card information whatsoever. Therefore, please consult the 
payment service provider for information on the nature, scope, and 
purpose of the collection and use of your credit card information. 
For further information regarding the handling of credit card 
information and processing of payments, please see the General 
Data Protection and Privacy Statement for My Porsche and the 
Porsche Connect Store. 
 
After the request process is complete, you can activate the 
services. When you do this, the authorization for use will be stored 
by the system, and the list of available services will be updated 
accordingly. 
 
In order to use certain Smart Mobility Services (e.g. charging 
station offers), a personalised card (Porsche ID Card) containing 
RFID chips is sent by post in many countries when purchasing a 
product. After delivery, the card needs to be activated on the My 
Porsche portal and can then be used for authentication with the 
supported infrastructure (e.g. public charging station). An 
identification number is stored on the card, which can be used to 
assign you to your user account. No personal data, in particular 
your name or address, is stored digitally on the card itself, beyond 
the identification number.  
If lost, the card can be blocked on the My Porsche portal by the 
user. 

Unless stated otherwise, we carry out the processing described in 
this section for fulfilment of our contract with you on the basis of 
article 6 subparagraph 1. point (b) of the GDPR. 
 

2. Use of the My Porsche services and Porsche Connect 
services 

 

You can use the My Porsche services and Porsche Connect 
services that have been requested, depending on the service, in 
your vehicle (to the extent available for your vehicle) via wireless 
network connection or via further end devices in My Porsche, your 
Porsche Connect app, and the Porsche Car Connect app and, 
where applicable, also from multiple or all access points. To this 
end, your vehicle or the respective end device will connect to the 
Porsche Digital Service Infrastructure. 
 
If you use the online services requested via My Porsche or the 
Porsche Connect store in your vehicle or on further end devices, 
we will process personal data of yours for purposes of enabling the 
use of the online services, for support purposes, and for further 
specifically defined purposes. Unless otherwise noted, we collect, 
process, and use your personal data only within the scope 
necessary to enable the use of the respective My Porsche service 
or Porsche Connect service. 
 
During use of the individual My Porsche services or Porsche 
Connect services, the following categories of personal data are 
processed, depending on how the specific service works, in order 
to provide you with the services in this context and to implement 
and fulfill the associated contractual relationship with you. The legal 
basis in each case is contract fulfillment. 
 

a) Identification information, such as the vehicle information 
number, your Porsche ID, and device and system IDs of 
your end devices and mobile radio modules that are 
needed in order to identify you personally or to identify 
your end device or vehicle to establish connections, for 
the use of services, or for access to content. 

b) Authorization information that includes the fact that the 
vehicle or the relevant end device has been activated for 
the respective Porsche Connect service and that can be 
associated with your registration data from the Porsche 
Digital Service Infrastructure. 

c) Login information that is needed when you wish to use 
services of other providers that require a login in your 
vehicle or on further end devices. 

d) Communication information that is necessary in order to 
establish a connection between your vehicle and/or 
other end devices and our servers or with the servers of 
third-party providers of content for Porsche Connect 
services. 

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

f) Voice data that enable voice control and voice entries in 
certain Porsche Connect services. Voice data are 
transferred to us from the vehicle or an end device in 
recording form for the purpose of conversion to text. 
The text that is then generated by a service provider is 
transferred back to the vehicle, and the recording is 
subsequently deleted at our end. 

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

h) Billing data such as an itemised bill from charging 
operations: If necessary, we will combine this 
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information with your address and payment information 
for individual billing purposes. 

i) Further content that must be exchanged with us or with 
service providers in order to be able to perform a 
service for you. 

 
For detailed information on which data are collected and processed 
within the scope of which online service, please see the relevant 
online service descriptions at https://connect-
store.porsche.com/gr/en/. 
 
We store the service call in connection with your vehicle 
identification number and a time stamp for a period of 12 months 
as a database for creating anonymised use statistics. 
 
3. Use of services of a third-party provider 
 

If you use services of third-party providers that you cannot request 
via My Porsche or the Porsche Connect store, content from these 
services may be displayed in your vehicle or on your end device, 
and information may be exchanged between your vehicle or end 
device and the service provider. By linking a mobile end device with 
your vehicle, content will only be reflected in your vehicle’s built-in 
infotainment system (Porsche Communication Management, or 
PCM). We do not access these services of third-party providers, nor 
do we take note of any content. Therefore, please note the relevant 
data protection and privacy information provided by the third-party 
provider. 
When you use such third-party services, it is possible that personal 
data will also be used beyond the scope necessary to perform the 
service and for the proper functioning of the service. 
 
We have no influence over the processing of data by these third-
party providers or over the location of data processing. Therefore, 
please consult the relevant third-party providers for information on 
the nature, scope, and purpose of the collection and use of 
personal data with regard to the respective online service. 
 
We perform all of the data processing described in this section, 
namely the transfer to the third-party provider, in order to fulfill our 
contract with you. 
 
4. Special notes on using the Porsche Connect services 

in the vehicle 
 
The PCM built into your vehicle and the mobile interface for vehicle-
related services (“Connected Gateway,” or cGW) may, to the extent 
available for your vehicle, be connected with the Porsche Digital 
Service Infrastructure via wireless network connections. They 
enable you to use Porsche Connect services that you have 
requested via our Porsche Connect store, along with using third-
party services that you have requested elsewhere, independent of 
our offerings, in your vehicle. 
 
4.1. Connectivity 
 
Depending on the features of your vehicle, connectivity can be 
established by dialing into the vehicle interfaces via a Wi-Fi 
connection provided by an external device or via the wireless 
network module of your vehicle’s PCM. Depending on the features 
of your vehicle, the wireless network module of your vehicle’s PCM 
may have an installed or pre-installed insertable SIM card or a 
permanently installed SIM card. 
 
Unless expressly noted otherwise, we perform all of the data 
processing described in this section to fulfill our contract with you. 
 
4.1.1 Definitions 

a) Installed insertable SIM card 
Depending on the features of your vehicle, you can 
establish connectivity in your vehicle yourself by way of 
a SIM card that you install in the vehicle and that you 

have received from your respective wireless network 
provider (“installed insertable SIM card”). Your 
respective wireless network provider is responsible for 
your own installed insertable SIM card and the data-
processing processes associated with it. Please contact 
your respective wireless network provider for 
information on the nature, scope, and purpose of the 
collection, processing, and use of data and on data 
security during signal transmission. 

b) Pre-installed insertable SIM card 
Depending on the features of your vehicle, connectivity 
can be provided by an insertable SIM card that the 
manufacturer has already pre-installed for you (“pre-
installed insertable SIM card”). For more information on 
country availability, please see https://connect-
store.porsche.com/gr/en/. 

c) Permanently installed SIM card 
Depending on the features of your vehicle, connectivity 
can be established by a SIM card that has already been 
installed directly in your vehicle by the manufacturer and 
that is not replaceable (“permanently installed SIM 
card”). A permanently installed SIM card cannot be 
removed manually to stop connectivity. For information 
on responsibilities for the data-processing processes in 
connection with the permanently installed SIM card, 
please see Sec. 4.1.3 below. 

d) Network operator and virtual network operator 
The (telecommunication) “network operator” operates a 
telecommunication network and provides the respective 
participants with access to this network. The “virtual 
network operator” puts together individual network 
solutions based on the infrastructures and technologies 
of various network operators without possessing a 
network infrastructure of its own. 

 
4.1.2 Data storage during vehicle production 
If your Porsche vehicle is equipped with a pre-installed insertable 
SIM card or a permanently installed SIM card, we store the SIM card 
numbers (ICCID, IMSI, MSISDN), in conjunction with the respective 
device and vehicle identification number, during the vehicle 
production process. This data storage takes place for the purpose 
of managing SIM card numbers and to match the vehicle with a SIM 
card number in the event that government agencies request 
information from Porsche Smart Mobility GmbH, for example. 
 
4.1.3 Data exchange in the case of permanently installed SIM 
cards 
Wireless network modules in Porsche vehicles with permanently 
installed SIM cards that are active dial in, where available, to 
wireless networks of the respective network operator – regardless 
of whether you are registered for Porsche Connect or have 
requested Porsche Connect services. Telecommunication data 
(data collected, processed, and used based on the provision of the 
telecommunication service or to establish connectivity) may be 
exchanged for the purpose of the wireless network connection or 
to establish connectivity and, where applicable, to perform the 
relevant online functions of the Porsche Connect services you have 
requested in your vehicle via the wireless networks of the 
respective network operator, e.g. with wireless cells. 
Within the scope of the wireless network connection, it is not 
impossible that when signals are transmitted via public 
telecommunication networks outside your vehicle, third parties, 
especially network operators, can access certain information and 
potentially determine your location. In addition to the respective 
network operator, virtual network operators may also have access 
to this information in the process. 
Provision of connectivity via permanently installed SIM cards takes 
place through the following virtual network operator: 
 CUBIC Telecom, Cubic Telecom Limited, Corrig Court, Corrig 

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

Germany. 

https://connect-store.porsche.com/gr/en/
https://connect-store.porsche.com/gr/en/
https://connect-store.porsche.com/gr/en/
https://connect-store.porsche.com/gr/en/
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Please contact the virtual network operator for information on the 
nature, scope, and purpose of the collection, processing, and use 
of data and on data security during signal transmission. 
 
4.1.4 Data processing within the scope of telecommunication 

services 
We collect, process, and use your inventory data (such as your 
name, address, and date of birth) that are collected during 
registration for My Porsche or the Porsche Connect store or 
indicated when you request a telecommunication service in My 
Porsche or the Porsche Connect store to establish, amend, or 
terminate a contractual relationship regarding telecommunication 
services or to design the content thereof. The aforementioned data 
are stored for these purposes until the end of the calendar year 
following termination of the contractual relationship at the latest. 
 
Traffic data generated within the scope of the activity of the 
wireless network connections (such as the start and end of the 
respective connection), location data on the mobile connection, the 
end points of the connection and dynamic IP addresses, are not 
collected, processed, or used within the Porsche Digital Service 
Infrastructure, with the exception of SIM card and device numbers 
and the volume of data used. Please contact the respective network 
operator for information on the nature, scope, and purpose of its 
collection, processing, and use of data. 
 
4.1.5 Data processing within the scope of further connectivity 

services 
If you request or have requested expanded connectivity services, 
such as Wi-Fi packages, activation and deactivation information is 
exchanged between our system, your vehicle’s wireless network 
interface, and the virtual network operator for the purpose of 
activating and deactivating the data packages of the permanently 
installed SIM card in Porsche vehicles. 
 
To manage the pre-installed insertable SIM cards and permanently 
installed SIM cards in Porsche vehicles and to calculate the volume 
of data available to you and the volume of data used within the 
scope of any data package you may have requested, the vehicle 
identification number, your SIM card numbers, the associated SIM 
card status and, where applicable, the volume of data used and 
remaining in the respective period are additionally exchanged 
between our system, your vehicle’s wireless network interface, and 
the virtual network operator and stored by us for the duration of the 
respective contractual relationship. We also store the 
aforementioned data for a period of 12 months as a basis for 
generating anonymized use reports. 
 
4.1.6  Further data processing due to legal obligations 
Beyond the data processing described in Sec. 4.1.3 through 4.1.5 
above, we collect, process, and use telecommunication data (data 
that are collected, processed, and used based on the provision of 
the telecommunication service and/or to establish connectivity) 
only based on and in compliance with applicable legal obligations 
that apply to us – for example, to fulfill our statutory obligations to 
store personal data for, and release personal data to, security and 
law enforcement agencies. 
 
The legal basis for the processing of your data is the fulfillment of 
a legal obligation that applies to us and/or our legitimate interest in 
complying with statutory requirements. 
 
4.1.7 Identity checks 
In some countries, it may be necessary to perform an identity check 
based on an identification document for legal reasons in order to 
request certain telecommunication services. We use the external 
service provider IDnow GmbH, Auenstr. 100, 80469 Munich, 
Germany, to perform these identity checks. The collection, 
processing, and use of data in connection with the identity check 
are performed exclusively by and on the responsibility of the 
external service provider. Please contact the external service 
provider for information on the nature, scope, and purpose of the 

collection, processing, and use of data. You can find this 
information here. 
To perform the identity check, you will be redirected to the service 
provider’s external site as part of the service request process. At 
your prompting, we will transmit the information that is to be verified 
(your name, address, and date of birth) to the service provider, 
along with a procedure number in order to be able to match up the 
result of the identity check later on. Following the identity check, 
the service provider will let us know the result of the identity check 
under the procedure number. We do not transmit personal data 
from this identity check to third parties except where we are legally 
obligated to do so. We also receive access to a copy of your 
identification document stored by the service provider in these 
cases only, in order to fulfill our statutory obligations. 
 
The legal basis for the processing of your data is the fulfillment of 
a legal obligation that applies to us or our legitimate interest in 
complying with statutory requirements. 
 
4.2. Setting up a vehicle and establishing a vehicle 

connection 
To be able to use services in your vehicle, your vehicle must be 
stored in your Porsche ID user account. To this end, you need to 
enter the vehicle identification number in My Porsche or have this 
done by your authorized dealer. We will process your vehicle 
identification number for purposes of verification, to establish a 
vehicle connection and to match it up within the scope of use of the 
services, to activate and provide services, and for further purposes 
defined and explained in detail in the relevant locations. To ensure 
that you can connect your vehicle to the Porsche Digital Service 
Infrastructure, our system creates and stores a “pairing code” that 
is displayed to you in My Porsche. 
 

For verification purposes, you will also have to upload a copy of an 
identification document and proof of ownership and – if you are not 
the owner of the vehicle – a power of attorney from the vehicle 
owner after entering your vehicle identification number or present 
these items to your authorized dealer. These documents will be 
reviewed based on our verification criteria. As proof of successful 
verification, we will also store the names, dates of birth, places of 
birth, addresses, and validity information of the documents shown 
in the respective identification documents and the vehicle 
identification numbers, owner names, and addresses shown in the 
ownership documentation. After the verification process is 
complete, the copies of the documents will be deleted. 
 
After your vehicle has been matched with your Porsche ID for the 
first time or a subsequent time, the vehicle must be connected to 
the Porsche Digital Service Infrastructure. To do this, enter the 
“pairing code” shown in My Porsche in your vehicle’s PCM. In 
response, your vehicle’s PCM will first use the pairing code and 
vehicle identification number to log into our system. We need this 
information to be able to associate your vehicle with your Porsche 
ID user account during use, meaning, for example, when a service 
is accessed, and check whether it is authorized to use services. 
Once a successful match has been made, our system will transfer 
a list of currently available services to your vehicle’s PCM. 
To use services that are especially critical to safety and security, 
you will have to enter a separate four-digit PIN. You can set up your 
personal PIN in My Porsche and change it there at any time. The 
PIN is stored with encryption. When you enter the PIN in your 
vehicle, it is also encrypted and transmitted to our system for the 
purpose of checking authorization. 
We process your data to fulfill our contract with you. 
 
4.3 Retrieving the list of available services and accessing 

services 
Each time you start or end a trip, and when you select certain 
services, your vehicle’s PCM will first use the vehicle identification 
number to log into the Porsche Digital Service Infrastructure. We 
need this information to be able to associate your vehicle with your 
Porsche ID user account and check whether it is authorized to use 

https://go.idnow.de/privacy/en
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services. When you log in to start and end a trip, a current list of 
available services will also be transmitted to your vehicle’s PCM. 
We process your data to fulfill our contract with you. 
 
As a data basis for generating anonymized usage statistics, we 
store and use the retrieval of the list of available services and the 
respective service access in connection with your vehicle 
identification number and a time stamp for a period of 30 days. The 
legal basis for the processing of your data is our legitimate interest 
in an anonymized analysis of use behavior. 
 
4.4 Deactivating services and data exchange 
Depending on the type of wireless network connection, the features 
of your vehicle, and the services that have been activated, the 
vehicle’s exchange of data can be deactivated in whole or in part 
by 

a) removing the SIM card or disconnecting your end 
device, if the wireless network connection is 
established via an installed or pre-installed 
insertable SIM card or a Wi-Fi connection; or 

b) adjusting the settings accordingly in the options 
menu of your vehicle’s PCM. Individual services 
may not function in full or at all if this is done. 

 
By deactivating the PCM wireless module in the system settings, 
vehicle occupants can deactivate the data exchange performed by 
your vehicle’s PCM via the wireless network connection. 
 
By activating “private mode,” vehicle occupants can deactivate the 
data exchange of the Connected Gateway and the associated 
processing of your personal data. This prevents the use of vehicle-
related services and access to the vehicle and vehicle-related 
information (such as the vehicle’s location, for example). 
Deactivation does not apply, in particular, to functions and services 
that are required by law, such as the traffic emergency call system 
“Emergency Call” and other emergency call systems. 
 
To be able to provide these services in the individual case, it may 
be necessary, to the extent that your vehicle has these services, 
for the Connected Gateway to maintain a wireless network 
connection with wireless cells of the respective wireless network 
operator despite the activation of private mode (with regard to the 
exchange of data within the scope of connectivity, please see Sec. 
4.1) and, in individual cases, to exchange data via the wireless 
network connection as specified in the relevant service description 
at www.porsche.com/connect. Services that cannot be 
deactivated are marked as such in the options menu under “private 
mode.” 
 
4.5 Use of the online services by unregistered drivers 
If other people use your vehicle [or] your vehicle’s PCM, the data 
mentioned in Sec. 2 a) through h) hereof may be collected, 
processed, and used. To the extent that the other person does not 
have a Porsche ID user account of his/her own, this information will 
be collected and stored under your Porsche ID user account. In this 
case, it is not possible for us to identify this other driver, as we lack 
identification information. 
 
4.6  Online software update 
If you have activated Online Software Updates in My Porsche, data 
may be exchanged between our systems and your vehicle for the 
purpose of updating the software of your vehicle systems and for 

troubleshooting software failures as part of service activities. For 
this purpose, your vehicle identification number, device 
identifications and their current software version, your Porsche ID 
and authorisation information are exchanged with our systems at 
regular intervals. In individual cases (e.g. update actions), 
information about the vehicle equipment as well as information 
about the technical condition of your vehicle are transferred to our 
systems. You can terminate Online Software Update and the 
associated processing of personal data by deactivating the function 
in My Porsche. 
 
4.7. Product analysis, improvement and processing of swarm 
data 
Depending on your vehicle's equipment, your vehicle may transfer 
infotainment system usage data, technical vehicle data and related 
environmental data, along with a temporary identification key, to 
our systems, providing you agree to transfer data as part of the 
vehicle installation in the PCM of your vehicle, or activate the 
function in the PCM of your vehicle. We use the data transferred for 
the purpose of analysing and improving our products and services.  
 
Individual services, such as real-time traffic or safety radar, rely on 
providing information about, for example, the location, the 
environment and the movement of your vehicle, as well as data from 
other vehicles, in order to obtain new and more accurate 
information, such as current traffic and road conditions (swarm 
services). For this purpose, as part of vehicle use, the location, 
vehicle and environmental data and movement information from 
your vehicle may be transferred. We provide the aforementioned 
data to third parties in aggregated form only, and without reference 
to you or your vehicle. 
 
The processing of this data for product analysis and improvement, 
as well as the processing of swarm data is based on our legitimate 
interest in the analysis and improvement of our products and 
services, as well as the provision of more precise content in the 
context of swarm services. 
 
You can deactivate the transfer of data for these purposes at any 
time in the settings of the PCM of your vehicle under "Porsche 
Connect". Please note that this may limit the functionality of 
individual services when deactivated, in particular swarm services 
such as real-time traffic or safety radar. The exchange of data can 
also be prevented by setting "Privacy mode" into operation in 
accordance with paragraph 4.4. 
 
5. Rights of data subjects 
 
As the subject of data processing, you have numerous rights. 
Please see Sec. 9 of the General Data Protection and Privacy 
Statement for My Porsche and the Porsche Connect Store for 
information on this. 
 
6. Amendments to this data protection and privacy 

statement 
 

We reserve the right to amend this data protection and privacy 
statement. The current version of the data protection and privacy 
statement can always be accessed at https://connect-
store.porsche.com/gr/en/t/privacy. 
 
Last updated: 01.08.2018 

  

http://www.porsche.com/connect
https://connect-store.porsche.com/gr/en/t/privacy
https://connect-store.porsche.com/gr/en/t/privacy


 
 

Page 1 of 2 
Last Updated 08/2018 – Porsche Connect Cookie Policy – Greece – EN – Version 3.1 

 

Porsche Smart Mobility Cookie Policy 

 
Scope 
This cookie policy applies in addition to the general and specific 
Porsche Connect declaration of data protection and describes the 
nature, scope, purposes and legal basis, as well as the options for 
objecting to the processing of cookies. Additionally, the general and 
specific declaration of data protection for Porsche Connect, dated 
25/05/18 applies to all other information. 
 
What are cookies? 
To offer you a full range of functions when you visit our website, 
recognize your preferences, and make the use of our Web pages 
more comfortable and convenient, we use “cookies.” Cookies are 
small files that are stored on your device using your Internet 
browser. 
 
Your options 
By using our website, you agree to the use of cookies and to 
cookies being stored on your computer. You can also view our 
website without cookies, of course. If you do not wish cookies to 
be stored on your computer, you can deactivate the relevant option 
in your browser’s system settings. You can delete stored cookies 
in your browser’s system settings at any time. If you do not accept 
any cookies, however, this may restrict the functionality of our 
offerings. 
 
Categories of cookies 
We use cookies for different purposes and with different functions. 
We distinguish in this regard according to whether the cookie is 
absolutely necessary in technical terms (technical necessity), how 
long it is stored and used (storage duration), and whether it has 
been stored by our website itself or by third parties, and which 
provider has placed the cookie on your computer (cookie provider). 
 
Technical necessity 
Cookies that are absolutely necessary in technical terms: We use 
certain cookies because they are absolutely necessary in order for 
the website and its functions to work properly. These cookies are 
automatically placed on your computer when you access the 
website or a certain function, unless you have set your browser to 
reject cookies. 
Cookies that are not absolutely necessary in technical terms: By 
contrast, cookies that are not absolutely necessary are placed on 
your computer to do things like improve the convenience and 
performance of our website or save certain settings that you have 
made. We also use cookies that are not absolutely necessary in 
technical terms to determine information [on the] frequency of use 
of certain areas of our website so that we can gear it toward your 
needs and requirements on a more targeted basis in the future. We 
do not store any cookies that are not absolutely necessary in 
technical terms unless and until you have confirmed, by clicking the 
relevant field, that you have taken note of our cookie notice and will 
continue to use our website. 
 
Storage duration 
Session cookies: Most cookies are only needed for the duration of 
your current website and My Porsche visit or your session, and they 
are erased or become invalid as soon as you leave our website or 
your current session expires (termed “session cookies”). Session 
cookies are used, for example, to retain certain information, such 
as your Porsche login or shopping cart, during your session. 
 
Permanent cookies: Only in isolated cases are cookies stored for a 
longer period. This is done, for example, to recognize you when 
you access our site again at a later time and to be able to access 
saved settings. This allows you to do things like access our pages 
faster or with greater convenience, or it eliminates the need for you 
to set certain options, such as your chosen language, over again. 

Permanent cookies are automatically deleted after a predefined 
period when you visit the page or domain from which the cookie 
was placed on your computer. 
 
Flow cookies: These cookies are used for communication among 
various internal Porsche servers. They are placed on your computer 
at the start of a user interaction and deleted after the end of the 
interaction. Flow cookies are given a unique identification number 
during the interaction, but this number does not permit any 
conclusions to be drawn regarding the actual customer or user. 
 
Cookie providers 
Provider cookies: Cookies are typically placed by the operator of 
our website, which is commissioned by us, itself when a person 
visits our website. 
Third-party cookies: So-called "third-party cookies", on the other 
hand, are placed and used by other places or websites, for 
example, by providers of web analytics tools. For further 
information on Web analytics tools and measurement of reach, 
please see the rest of this cookie policy. External providers may 
also use cookies to display advertising or to integrate content from 
social networks, such as social plugins. 
 
Use of cookies for web analysis and range measurement 
We use Google Analytics, a web analytics service provided by 
Google Inc. (“Google”). Google Analytics uses third-party cookies to 
identify the frequency of use of certain areas of our website and 
preferences. The information about your use of our web offer 
(including your shortened IP address) generated by the cookie is 
transferred to a server operated by Google in the USA and stored 
there. Google will use this information on our behalf and on the basis 
of a contract for processing to evaluate your use of our website, to 
compile reports on the activities of our website and to provide other 
services related to the use of the website and Internet usage The 
legal basis for the use of Google Analytics is article 6 subparagraph 
1. point (f). of GDPR; our legitimate interest arises in this respect 
for the purposes of the use described above, in particular in the 
analysis, optimisation and economic operation of our website. 
 
Deletion and opposition to the use of cookies 
Acceptance of cookies when using our website is not mandatory; if 
you do not want cookies to be stored on your device, you can 
deactivate the corresponding option in the system settings of your 
browser. Saved cookies can be deleted at any time in the Internet 
options of your browser. If you choose not to accept any cookies, 
however, this can lead to restrictions in the functions offered on our 
website.  
 
In addition, you can deactivate the use of Google Analytics cookies 
by means of a browser add-on if you do not want website analysis. 
You can download this here: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 
Here, a so-called “opt-out” information is stored on your device, 
which serves to assign your deactivation of Google Analytics. 
Please note that such opt-out information will only disable Google 
Analytics for the device and the browser from which it was placed. 
You may also need to reset it if you delete cookies from your 
device. . As an alternative to the browser add-on, such as on 
mobile devices, you can also prevent collection by Google 
Analytics by clicking on the following 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ link. An "opt-out 
cookie" will be set to prevent the future collection of your data. 
The opt-out cookie is only valid for the browser used and only for 
our website offer, and is stored on your end device. If you delete 
cookies from the browser, you must set the opt-out cookie again. 

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
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You can also activate the "Do Not Track Function" on your end 
device. If this function is activated, your end device informs the 
respective service that they do not want to be tracked. 

 

 
 
Specifically, the following cookies may be stored when you visit our website: 
 

Cookie name 
 
Technically 
necessary? 

Storage 
duration Cookie provider Purpose 

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

This cookie is necessary in order to check 
whether the user’s browser supports 
cookies. 

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

This cookie is necessary for user 
authentication. 

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

This cookie is necessary to store the 
user’s session and login in My Porsche. 

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

This cookie is necessary to monitor the 
status of the user’s session in My 
Porsche. 

pcc.cookieAccepta
nce 

Yes 

Permanent 
cookie (storage 
duration: one 
year) 

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

This cookie stores the user’s decision 
whether cookies can be stored in his/her 
browser on the browser side. 

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

This cookie stores the user’s decision 
whether cookies can be stored in his/her 
browser temporarily on the server side. 

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

This cookie is necessary for internal user 
authentication between different Porsche 
servers. 

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

This cookie is necessary to store the user 
session and login in My Porsche. 

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

This cookie is necessary to redirect the 
user to a proxy server through the load 
balancer. 

_utma No 

Permanent 
cookie (storage 
duration: two 
years) 

Google This cookie stores the number of visits by 
a user for Google Analytics. 

_utmt No Session cookie Google 

This cookie stores the query type of the 
user’s access for Google Analytics. A 
distinction is made between events, 
transactions, and items. 

_utmb No Session cookie Google 
This cookie stores the duration of a user 
session for Google Analytics. 

_utmz No Session cookie Google 
This cookie stores the referring page 
from which the user reached My Porsche 
for Google Analytics. 

_utmv No Session cookie Google 

This cookie aggregates stored data for 
Google Analytics so that they can be 
displayed by Porsche AG in individual, 
anonymized reports. 

NREUM No Session cookie, 
which is deleted 
on closing the 
browser. 

New Relic Inc. This cookie is only created in browsers 
that do not support the Navigation Timing 
API. If a browser supports the Navigation 
Timing API, a native interface may be 
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used to determine the start time of 
navigation. 

NRAGENT No Session cookie, 
which is deleted 
on closing the 
browser. 

New Relic Inc. This cookie is used to communicate 
between the end user metrics of the New 
Relic Collector and the agents running in 
its web application. A token identifies and 
correlates application-layer transaction 
tracks with corresponding browser 
tracks. 

JSESSIONID No Session cookie, 
which is deleted 
on closing the 
browser. 

New Relic Inc. This cookie is used to store a session 
identifier so that New Relic can monitor 
the session count for an application. The 
cookie value is generated by Jetty. 

Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
 
Last updated: 01.08.2018 

 

 
 
 
 
 

 
 


