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Porsche Smart Mobility GmbH 

Általános adatvédelmi nyilatkozat 
My Porsche és Porsche Connect áruház 

 
 
Cégünk, a Porsche Smart Mobility GmbH (a továbbiakban: „cégünk” 
vagy „PSM GmbH”) örömmel veszi, hogy Ön felkereste honlapunkat 
és érdeklődik tevékenységünk és termékeink iránt. Fontos 
számunkra, hogy az adatok feldolgozása közben védjük az Ön 
személyes adatait. Rendkívül komolyan vesszük, hogy az Ön 
személyes adatait megvédjük és bizalmasan kezeljük. Az Ön 
személyes adatainak kezelését kizárólag az európai Unió 
adatvédelmi jogszabályainak megfelelő törvényi rendelkezései, 
különösen az új adatvédelmi alaprendelet (angolul General Data 
Protection Regulations, a továbbiakban az általánosan elfogadott 

rövidítéssel „GDPR“) keretében végezzük. Ezzel az Adatvédelmi 
nyilatkozattal tájékoztatjuk Önt a személyes adatai kezeléséről, 

feldolgozásáról és az Ön adatvédelmi jogairól a My Porsche, a 
Porsche Connect bolt és a Porsche Connect szolgáltatások (a 
továbbiakban „Porsche digitális szolgáltatási infrastruktúra“) 
használata keretében. A Porsche konszern más társaságainak 
további szolgáltatásairól és ajánlatairól szóló információk az adott 
szolgáltatás, ill. társaság megfelelő Adatvédelmi nyilatkozatában 
találhatók meg. 
 
1. Adatkezelő és adatvédelmi felelős; elérhetőségek 
 
Az adatvédelmi jogszabályok értelmében az adatkezelő az alábbi 
szervezet: 
 

Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Németország. 

 
hA Ha bármilyen kérdése vagy javaslata van az adatvédelemmel 
kapcsolatban, akkor írhat nekünk e-mailt a 
smartmobility@hu.porsche.com címre, vagy közvetlenül az 
adatvédelmi megbízottnak a 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com címre, vagy 
írhat levelet is az alábbi postai címre. 
 

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

 
2. Az adatvédelem köre 
 

Az adatvédelem körébe a személyes adatok tartoznak. Ebbe a 
körbe tartozik minden olyan információ, amely azonosított vagy 
azonosítható természetes személyre (az érintettre) vonatkozik. Ide 
tartoznak pl. olyan adatok, mint a név, a levelezési cím, az e-mail-
cím vagy telefonszám, de azok az információk is, amelyek a My 
Porsche, a Porsche Connect bolt és a Porsche digitális 
szolgáltatási infrastruktúra használata révén szükségszerűen 
keletkeznek, mint például weboldalunk, valamint az Ön IP-címe 
használatának kezdetét, végét és mértékét jellemző adatok. 
 

3. A weboldalaink használatával járó adatfeldolgozás 
jellege, mértéke, célja és jogi alapjai 

 
Adatgyűjtés abban az esetben is történik vagy történhet, ha Ön 
bejelentkezés nélkül használja a honlapot. Az alábbiban áttekintjük 
az adatok gyűjtésének és feldolgozásának különböző módjait, 
valamint a feldolgozás céljait és jogalapját. 
 

3.1 Automatikusan történő adatgyűjtés 
Amikor Ön felkeresi a honlapunkat, saját Internet böngészője 
technikai okokból automatikusan adatokat továbbít. Az alábbi 
adatok az Ön által küldött egyéb adatoktól elkülönítve kerülnek 
tárolásra: 
 
• a hozzáférés dátuma és időpontja 
• a honlapon történő látogatás időtartama 
• az Internet-böngésző típusa / verziója 
• az Ön által használt operációs rendszer 
• a honlapon belül az Ön által felkeresett oldalak 
• a forgalmazott adatmennyiség 
• az esemény típusa 
• rendszerösszeomlások és hasonló események, 
• az Ön IP címe 
• tartománynév. 

 
Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikk 1. szakasz f) pontja alapján 
dolgozzuk fel a szolgáltatás nyújtása, a műszaki üzemelés 
garantálása, valamint az üzemzavarok kiderítése és megszüntetése 
céljából. Ennek során arra törekszünk, hogy lehetővé tegyük 
weboldalunk igénybe vételét, és garantáljuk annak műszaki 
működőképességét. Weboldalunk meglátogatásakor ezen adatok 
feldolgozása automatikusan megtörténik. Az adatok ezen 
rendelkezésre bocsátása nélkül Ön nem tudja szolgáltatásainkat 
használni. Ezeket az adatokat nem használjuk arra célra, hogy 
visszakövetkeztessünk az Ön személyére. 
 
Általában ezeket az adatokat 13 hónap múlva töröljük, kivéve ha a 
fent nevezett célok érdekében azokra kivételesen hosszabb ideig 
szükségünk van. Ilyen esetekben az adatokat a cél megszűnése 
után azonnal töröljük. 
 
Ezeket az adatokat továbbá – konkrét személyhez való 
hozzárendelés nélkül – elemzési célokra és teljesítményünk javítása 
érdekében is feldolgozzuk. További részletek találhatók erről a 3.2 
és 3.3 pontban. 
 
3.2 Adatfeldolgozás online kínálatunk javítása érdekében 
A 3.1 pontban megnevezett, automatikusan kinyert adatokat ezen 
túlmenően a Porsche digitális szolgáltatási infrastruktúra 
teljesítőképességének javítása, platformjaink rendelkezésre 
állásának garantálása és a felhasználói élmény optimalizálása 
céljából is használjuk. Ezek szükségesek számunkra a weboldal Ön 
által történt használatának kiértékeléséhez, a weboldal aktivitásáról 
szóló jelentések összeállításához, valamint a weboldal és az 



 
 

Oldal 2 / 4 

Utoljára módosítva 08/2019 – General Data Protection and Privacy Statement – Hungary – HU – Változat 3.2 

internet használatához kapcsolódó további szolgáltatások 
nyújtásához.  
 
Az Ön adatait termékeink teljesítőképességére és rendelkezésre 
állására, valamint a weboldalunk látogatói használati 
viselkedésének elemzésére vonatkozó jogos érdekünk alapján 
dolgozzuk fel. Az adatokat 13 hónapig tároljuk, és nem rendeljük 
hozzá meghatározott személyhez.  
Az itt ismertetett feldolgozás során ezenkívül sütiket (cookie) is 
tárolunk. További részletek találhatók erről a 3.3 pontban. 
A sütikkel kapcsolatban bővebb tájékoztatást talál a Sütikre 
vonatkozó irányelvben. 
 
Sütiket a felhasználóinkkal kapcsolatos információk feldolgozása 
céljából használunk, hogy eleget tehessünk a felhasználóinkkal 
kötött szerződésből ránk háruló kötelezettségeknek, illetve azon 
jogos érdekünk alapján, hogy honlapjaink felhasználóbarát és 
biztonságos módon működjenek. 
 
4. Regisztráció a Porsche azonosítóval ellátott 

felhasználói fiókba 
 

Amikor Ön beregisztrál a My Porsche vagy a Porsche Connect 
áruház oldalakra és a Porsche digitális szolgáltatási 
infrastruktúrájába, illetve ezeket az oldalakat használja, személyes 
adatok gyűjtésére, feldolgozására és felhasználására, sőt adott 
esetben azok harmadik személyek részére történő továbbítására 
kerül sor az alábbiaknak megfelelően annak érdekében, hogy 
biztosítani tudjuk az Ön részére a My Porsche és a Porsche Connect 
áruház oldalakhoz, valamint a Porsche digitális szolgáltatási 
infrastruktúrájához kapcsolódó valamennyi szolgáltatást, illetve 
eleget tehessünk az ezzel kapcsolatos szerződésben vállalt 
kötelezettségeinknek. Az ebben a pontban ismertetett valamennyi 
adatfeldolgozási tevékenységet az Ön hozzájárulása alapján (az 
abban megjelölt mértékig), illetve az Önnel kötött szerződésünk 
teljesítése érdekében végezzük. 
 
4.1 A regisztráció folyamata 

A My Porsche használatához regisztráció szükséges a Porsche 
digitális szolgáltatási infrastruktúrára. A regisztrációhoz kétféle 
lehetőség közül választhat: 
 
1. Regisztráció minősített márkakereskedőn keresztül 
Ha ezt a lehetőséget választja, az Ön minősített márkakereskedője 
a saját hozzáférésén keresztül viszi fel a rendszerbe az Ön által 
megadott adatokat. Ebben az esetben Ön e-mailben kap egy linket, 
amelyre kattintva jóváhagyhatja a regisztrációját. Tájékoztatásul 
közöljük, hogy a minősített márkakereskedők független 
vállalkozásként működnek, tevékenységükre cégünk semmiféle 
befolyással nem bír. A megfelelő ellenőrzés érdekében egy 
kiegészítő biztonsági funkciót is használunk. Ilyen funkció többek 
között, hogy a rendszer SMS-ben biztonsági kódot küld az Ön 
részére, amelyet meg kell adnia a My Porsche oldalon. 
 
2. Önálló regisztráció 
Amennyiben a minősített márkakereskedőn keresztül nem került sor 
regisztrációra, önállóan is regisztrálhat és saját maga is felviheti az 
adatait. Bizonyos országokban járművet is lehet regisztrálni, illetve 
a jármű tulajdonosát megillető kiegészítő digitális szolgáltatások is 
igénybe vehetők. Ehhez a jármű azonosító számának megadását 
követően fel kell töltenie valamelyik azonosító okmányának és a 
tulajdonjogot igazoló okmánynak, illetve – amennyiben nem Ön a 
jármű tulajdonosa – a jármű tulajdonosa által adott 
meghatalmazásnak a másolatát. Ezeket a dokumentumokat az 
ellenőrzési szempontjainknak megfelelően felülvizsgáljuk. A sikeres 
felülvizsgálat bizonyítékaként a rendszer eltárolja az azonosító 
okmányokban szereplő neveket, a születési időre és helyre 
vonatkozó adatokat, címeket és a dokumentumok érvényességi 
adatait, valamint a jármű azonosító számait, tulajdonosának nevét 
és címét a tulajdonjogot igazoló okmányok alapján. Az ellenőrzést 
követően a dokumentumokról készült másolatok törlésre kerülnek. 
A sikeres felülvizsgálatot követően Ön e-mailben kap egy linket, 

amelyre kattintva jóvá kell hagynia a regisztrációját. A megfelelő 
ellenőrzés érdekében egy kiegészítő biztonsági funkciót is 
használunk. Ilyen funkció többek között, hogy a rendszer SMS-ben 
biztonsági kódot küld az Ön részére, amelyet meg kell adnia a My 
Porsche oldalon. 
 
(a) A regisztrációhoz szükséges információk 
Amikor a My Porsche oldalon regisztrál, – önálló regisztráció esetén 
– meg kell adnia saját e-mail címét (Porsche azonosító), egy jelszót, 
a saját nevét (megszólítással és esetleges kiegészítésekkel), a 
lakcímére és elérhetőségére vonatkozó adatokat, 
mobiltelefonszámát, valamint adott esetben a kapcsolattartásra 
kiválasztott nyelvet, illetve – minősített márkakereskedőn keresztül 
történt regisztráció esetén - a My Porsche oldalon jóvá kell hagynia 
ezeket az információkat. Ezekre az információkra az Ön saját 
Porsche azonosítóval ellátott felhasználói fiókjának létrehozásához 
és kezeléséhez van szükség annak érdekében, hogy a 
későbbiekben igénybe tudja venni a My Porsche és a Porsche 
Connect áruház szolgáltatásainak és funkcióinak teljes skáláját. 
Bizonyos országokban a potenciális vásárlók is igénybe vehetnek 
egyes szolgáltatásokat. Ebben az esetben Önnek kizárólag a nevét, 
e-mail címét és jelszavát kell megadnia. Erre az információra – 
illetve adott esetben egyéb adatokra – többek között azért van 
szükségünk, hogy válaszolni tudjunk az esetleges kérésekre, 
kérdésekre és reklamációkra. 
A rendszer az Ön legutóbbi bejelentkezésének időpontját is 
eltárolja. 
A regisztráció során hitelességi ellenőrzés alá vetjük az Ön nevére 
és címére vonatkozó adatokat. 
 
(b) A regisztráció során megadható további információk 
A regisztráció során Önnek lehetősége van további nem kötelező 
jellegű kiegészítő információk megadására is; ilyenek lehetnek pl. a 
nevet kiegészítő információk (pl. tudományos fokozatok stb.), 
céges elérhetőségi adatok, születési dátum, további 
telefonszámok, hitelkártya információk (ezeket az információkat 
kizárólag a pénzforgalmi szolgáltató tárolja), valamint járművének a 
rendszáma és a jármű egyedi megnevezése. A fentieken kívül 
megadhat az érdeklődési körére, preferenciáira és a 
kapcsolattartásra igénybe venni kívánt csatornákra vonatkozó 
információkat is. Tájékoztatásul közöljük, hogy ezek az információk 
a regisztrációhoz nem szükségesek, azaz kizárólag Ön dönti el, 
hogy megadja-e nekünk ezeket az információkat. 
 
4.2 A Porsche digitális szolgáltatási infrastruktúrája: a 

regisztrációt követő adatfeldolgozás 
Ha Ön regisztrált egy Porsche ID felhasználói fiók megnyitására, 
akkor az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében az Ön 
felhasználói fiókjával és gépkocsijaival kapcsolatos alapvető 
információkat kicseréljük a támogatást végző Porsche 
kereskedésekkel abból a célból, hogy Önt szükség esetén 
kereskedői hálózatunkon keresztül is támogathassuk. Ehhez a 
gépkocsi-azonosítószámon túlmenően átadjuk az Ön felhasználó 
nevét (Porsche ID), az Ön felhasználói fiókjához vagy gépkocsijához 
tartozó szolgáltatás- és termékkínálat műszaki ill. kereskedelmi 
rendelkezésre állását, valamint az Ön felhasználói fiókjának 
létrehozása, módosítása vagy törlése, a gépkocsik 
hozzárendelése, a kereskedések kiválasztása vagy a 
szolgáltatások aktiválása ill. inaktiválása keretében megtörtént 
lényeges eseményeket.  
 
Ha Ön kiválasztott egy márkakereskedést és erre engedélyt adott, 
akkor ezen túlmenően mi kicseréljük a márkakereskedővel az Ön 
My Porsche fiókjában tárolt adatokat, különösen a kapcsolattartási 
adatokat, az ellátási, szerződéses és szervizelési adatokat, 
valamint az Ön érdekélődési körére, gépkocsijaira és az Önnek 
nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó információkat, továbbá 
szinkronizáljuk a márkakereskedésben az Ön személyével 
kapcsolatban esetleg tárolt adatokat. Ha Ön a jövőben nem tart 
igényt erre az adatcserére, akkor a felhasználói beállításai között 
ezt megfelelően módosíthatja. Az említett adatokat a módosítás 
időpontjától kezdve nem cseréljük ki a márkakereskedéssel. 
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Műszaki okokból mind az Ön engedélyének, mind az adatcsere 
befejezésének hatályba lépése max. 24 órát vehet igénybe. Az Ön 
adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása. 
 
4.3 Az Ön Porsche ID felhasználói fiókjának törlése 
Ha törli a Porsche ID felhasználói fiókját, akkor a szerződése 
lejártával, de legkorábban a meglévő szolgáltatási licencei 
érvényességi idejének lejártával a My Porsche profilja is törlődik. 
Amennyiben jogszabályi okok miatt adatokat kell megőriznünk, 
akkor azokat zároljuk (ún. kezelési korlátozás). Az adatok ekkor 
további felhasználásra, különösen a szolgáltatások használata 
céljából nem állnak többé rendelkezésre. A szolgáltatások 
működőképessége ezáltal korlátozott lehet, vagy megszűnhet. 
Ebben az esetben a My Porsche sem áll többé rendelkezésére. 
Amennyiben a Porsche konszern, valamint értékesítési 
szervezetének más adatkezelői saját felelősségi körükön belül 
adatkezelést végeznek, az nem érinti ezeknek az adatoknak a 
kezelését. Amennyiben az Ön hozzájárulása alapján egy Ön által 
kiválasztott kereskedővel adatcsere megy végbe, az érintett 
kereskedőt tájékoztatjuk az Ön Porsche ID felhasználói fiókjának 
törléséről. 
 
5. A személyes adatok címzettjei 

 
Belső címzettek: A Porsche Smart Mobility GmbH munkatársai 

közül csak azok férnek hozzá az Ön adataihoz, akiknek azokra a 
fenti 3. szakaszban megnevezett célokhoz szüksége van. 

 
Külső címzettek 
Az Ön személyes adatait csak akkor adjuk tovább a Porsche Smart 
Mobility GmbH-n kívüli külső címzetteknek, ha arra a mindenkori 
Porsche digitális szolgáltatási kínálat rendelkezésre bocsátásához 
szükség van, azt egyéb esetekben a törvény megengedi, vagy Ön 
azt számunkra engedélyezte. 
Külső címzettek lehetnek a következők:  
 
a) Adatfeldolgozók 
A Porsche AG konszernhez tartozó vállalatok vagy külső 
szolgáltatók, amelyeket/akiket a szolgáltatások nyújtására 

megbízunk, például a műszaki infrastruktúra és a Porsche Smart 
Mobility GmbH kínálatának karbantartása terén. Ezeket a 
szerződéses partnereket gondosan megválogatjuk és 
rendszeresen ellenőrizzük annak garantálása érdekében, hogy az 
Ön magánszférája háborítatlan maradjon. A szolgáltatók az 
adatokat kizárólag az általunk előírt célokra használhatják.  
 
b) Közintézmények 
Hatóságok és állami intézmények, pl. ügyészségek, bíróságok vagy 
pénzügyi hatóságok, amelyek számára a törvény által előírt okokból 
ki kell adnunk a személyes adatokat. Az ilyen adatátadás a GDPR 
6. cikk 1. szakasz c) pontja alapján történik. 
 
c) Magánintézmények 
Kereskedések, együttműködő partnerek vagy kisegítő személyek, 
amelyek/akik számára az adatokat hozzájárulás alapján, valamely 
Önnel kötött szerződés teljesítéséhez vagy jogos érdekek 
érvényesítése céljából adjuk át; ilyenek például a Porsche 
Centrumok, finanszírozó bankok, egyéb szolgáltatások nyújtói vagy 
szállítmányozók. Az ilyen adatátadás a GDPR 6. cikk 1. szakasz a), 
b) és f) pontja alapján történik. 
 
6.  Adatfeldolgozás harmadik országban 
  
Amennyiben az adatok továbbítása olyan helyre történik, amely 
székhelye, illetve az adatfeldolgozás helye nem az Európai Unió 
valamely tagállama, vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó 
más állam területén található, az adatok továbbítását megelőzően 
gondoskodunk róla, hogy a fogadó szervezeten belül az 
adatvédelem szintje megfelelő legyen (pl. a fogadó szervezet által 
kiadott, az EU-USA adatvédelmi pajzsnak megfelelő igazolás vagy a 
fogadó szervezettel „az Unión belüli szabványos szerződéses 
rendelkezésekre” vonatkozóan megkötött megállapodás révén), 

illetve hogy az Ön hozzájárulását megfelelő formában 
megszerezzük. 
 
Kérésre megküldjük az Ön részére a harmadik országokban 
működő fogadó szervezetek áttekintő jegyzékét, illetve az 
adatvédelem megfelelő szintjének biztosítása érdekében megkötött 
szerződésekben szereplő konkrét rendelkezéseket. Ehhez az 1. 
pontban található információkat használhatja fel. 
 
7.  További szolgáltatások a My Porsche portálon 
 
7.1 Fizetési adatok kezelése 

A My Porsche és a Porsche Connect keretében a díjköteles 
ajánlatok kifizetéseinek lebonyolításában általunk megbízott 
Payment Service Provider (fizetési szolgáltató) működik közre. 
Ebből a célból feldolgozzuk hitelkártyája adatait, valamint a 
mindenkori fizetési információkat.  A hitelkártyája információinak 
kezelése és a fizetések lebonyolítása a Payment Service Provider 
rendszerein keresztül, a Porsche Smart Mobility GmbH 
megbízásából történik. Amikor Ön megadja a hitelkártyája 
információit, azok közvetlenül a Payment Service Provider 
adatbeviteli mezőjébe kerülnek, amely ezeket az információikat 
önállóan titkosítja az Ön végberendezésén. A titkosított 
információkat a végén a Porsche/mi továbbítja/továbbítjuk a 
Payment Service Provider felé, amely tárolja és felhasználja azokat 
az Ön fizetéséhez. Ezen feldolgozás jogalapja a szerződés 
teljesítése.   
 
7.2 Támogatás a Contact Center-en keresztül 
Lehetősége van arra, hogy a Porsche digitális szolgáltatási 
infrastruktúra használata során támogatást kérjen a Contact 
Center-től. A telefonos Contact Center segítségével módosíttathatja 
például személyes ügyféladatait, valamint elvégeztetheti online 
szolgáltatások és adott esetben további szolgáltatások 
megrendelését. E célból meg kell adnia a Contact Center számára 
az Ön Porsche ID azonosítóját. Miután Ön megnevezte Porsche ID 
azonosítóját vagy más biztonsági adatokkal igazolta magát, a 
Contact Center közvetlenül eléri az Ön Porsche ID, ill. My Porsche 
felhasználói fiókját, és ott az Ön nevében elvégzi a kívánt 
módosításokat/tevékenységeket. A Contact Center munkatársai 
csak olyan feladatokat végeznek el, amelyeket Ön kifejezetten kér. 
Amennyiben Ön beleegyezett a megfelelő csatornán keresztül 
történő kapcsolatfelvételbe, a Contact Center szükség esetén 
aktívan is elérhető telefonon/SMS-ben/azonnali üzenetküldéssel 
annak érdekében, hogy a szolgáltatások aktiválásában és 
használatában segítséget nyújtson. 
 
Az Ön adatainak a Contact Center által történő feldolgozásához a 
jogalapot a szerződés teljesítése adja. 
 
7.3 Szervizelési és garanciális információk rendelkezésre 
bocsátása 
Annak érdekében, hogy információkat tudjunk szolgáltatni Önnek a 
My Porsche portálon a gépkocsijáról, az érvényes garanciákról és 
a visszahívási akciókról, feldolgozzuk a gépkocsija törzsadatait és 
felszereltségi információit; ilyenek a gépkocsi-azonosítószám, az 
érvényes garanciák, a modellév és a modell képe. Az Ön személyes 
adatait az Önnel megkötött szerződésünk teljesítése érdekében 
dolgozzuk fel. Az említett adatokat ezekre a célokra addig kezeljük, 
amíg Ön a gépkocsi tulajdonosa.  
 
7.4 Szervizidőpontok igénylése 
Ahhoz, hogy Ön szervizidőpontot igényelhessen a My Porsche 
portálon keresztül Porsche kereskedéseknél és 
szervizműhelyekben, az Ön kívánságára az Ön által kiválasztott 
megfelelő egység rendelkezésére bocsáthatjuk az Ön ügyfél- és 
gépkocsi-adatait. Ha Ön a My Porsche portálon keresztül indított 
szervizigénylés keretében hozzájárulását adja hozzá, akkor 
továbbítjuk az adott igényléshez Ön által kiválasztott 
kereskedésnek vagy szervizműhelynek az Ön nevét, telefonszámát, 
e-mail címét, Porsche ID azonosítóját, gépkocsi-azonosítószámát, 
gépkocsija modelljét, az Ön által kiválasztott szervizidőpontot, az 
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Ön által igényelt szervizműveletek körét, az Ön kiegészítő üzenetét 
és az Ön által kívánt kapcsolattartási csatornát. Személyes adatait 
az Ön hozzájárulása alapján továbbítjuk, egy alkalommal az adott 
szervizigénylés keretében.  
 
Az Ön mindenkori szervizigényléseit az Önnel megkötött 
szerződésünk teljesítése érdekében az Ön felhasználói fiókjának 
fennállása időtartamáig tároljuk. 
 
8. Az érintettek jogai 
 

Az adatfeldolgozásban érintett félként Ön számos joggal 
rendelkezik. Ezek a jogok a következők: 
 
Tájékoztatáshoz való jog: Önnek joga van a személyesen Önre 
vonatkozó, általunk tárolt adatokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz.  
 
Helyesbítéshez és törléshez való jog: Ön kérheti tőlünk a téves 
adatok helyesbítését és - amennyiben a jogszabályi feltételek 
teljesülnek - adatainak törlését. 
 
Az adatkezelés korlátozása: Amennyiben ennek a jogi 
előfeltételei adottak, Ön felszólíthatja cégünket személyes adatai 
feldolgozásának korlátozására. 
 
Adathordozhatóság: Ha Ön egy szerződés vagy egy beleegyezés 
alapján adatokat bocsátott rendelkezésünkre, akkor a jogszabályi 
feltételek fennállása esetén kérheti, hogy az Ön által rendelkezésre 
bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 
olvasható formátumban megkapja, vagy hogy ezeket az adatokat 
egy másik adatkezelőnek továbbítsuk. 
 
Az adatkezelés elleni tiltakozás a "jogos érdek" jogalap 
esetén: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 
okokból bármikor tiltakozzon az általunk végzett adatkezelés ellen, 
amennyiben a tiltakozás a "jogos érdek" jogalapon történik. 
Amennyiben Ön él a tiltakozási jogával, nem kezeljük tovább az 
adatait, kivéve, ha - a jogszabályi előírások szerint - bizonyítani 
tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel 
szemben.  
 
Tiltakozás a sütik ellen: Ezenfelül Ön bármikor tiltakozhat a sütik 
használata ellen. Az ezzel kapcsolatos részleteket a sütikre 
vonatkozó irányelveinkben találja. 

 
A hozzájárulás visszavonása: Amennyiben nyilatkozatban 
hozzájárult személyes adatainak feldolgozásához, ezt a hozzájáruló 
nyilatkozatot a továbbiakra nézve bármikor jogában áll visszavonni. 
A visszavonás időpontjáig történt adatkezelés jogszerűségét a 
visszavonás nem érinti. 
 
Panasztételi jog a felügyeleti hatóság felé: Ön panaszt is 
benyújthat az illetékes felügyeleti hatóság felé, amennyiben úgy ítéli 
meg, hogy személyes adatainak feldolgozása a vonatkozó 
jogszabályokba ütközik. Ennek érdekében felveheti a kapcsolatot 
az Ön lakóhelye vagy a cégünk székhelye szerint illetékes 
adatvédelmi hatósággal. 
Kapcsolatfelvétel: A fentieken túl cégünkkel is díjmentesen 
kapcsolatba léphet, amennyiben bármilyen kérdése van személyes 
adatai gyűjtését, illetve feldolgozását, az Ön, mint érintett személy 
jogait, illetve az Ön által adott bármely hozzájárulást illetően. Ha az 
említett jogait gyakorolni kívánja, kérjük, vegye fel a kapcsolatot 
cégünkkel a smartmobility@hu.porsche.com e-mail címen, vagy 
használja az 1. pontban megjelölt e-mail címet.  A kapcsolatfelvétel 
során, kérjük, tegye lehetővé cégünk számára az Ön egyértelmű 
azonosítását. 

9. Adatbiztonság 
 

A vonatkozó jogszabályokban meghatározott előírásokkal 
összhangban a legkorszerűbb technológiának megfelelő 
valamennyi szükséges műszaki és szervezeti intézkedést 
megteszünk a kockázattal arányos szintű védelem biztosítása 
érdekében. 
 
10. Harmadik felek ajánlataira hivatkozó linkek 

 

Külső szolgáltatóknak azokat a honlapjait, amelyekre erről a 
honlapról hivatkozások mutatnak, külső személyek tervezték és 
tervezik, illetve szolgáltatják. A hivatkozott honlapok kialakítása, 
tartalma és funkciói felett semmiféle ellenőrzést nem gyakorlunk. 
Kifejezetten elhatároljuk magunkat valamennyi hivatkozott honlap 
összes tartalmától. Tájékoztatásul közöljük, hogy külső felek a saját 
honlapunkon hivatkozott weboldalai tőlünk függetlenül sütiket 
telepíthetnek az Ön készülékére, illetve személyes adatokat 
gyűjthetnek. Erre a folyamatra semmiféle befolyásunk nincs. Ezzel 
kapcsolatban tovább felvilágosításért forduljon közvetlenül a 
hivatkozott honlap szolgáltatójához. 
 
Állapot: 2019.08.01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:connect@hu.porsche.com
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Egyedi adatvédelmi nyilatkozat 
My Porsche szolgáltatások és Porsche Connect szolgáltatások 

 
 
A My Porsche vagy a Porsche Connect áruház oldalakon Ön My 
Porsche szolgáltatásokat, illetve Porsche Connect szolgáltatásokat 
igényelhet, és aktiválni tudja a szolgáltatásokhoz tartozó licenceit. 
Ehhez először regisztrálnia kell a My Porsche oldalon, és Porsche 
azonosítóval ellátott felhasználói fiókkal kell rendelkeznie. Ön a My 
Porsche és a Porsche Connect szolgáltatásokat a szolgáltatásoktól 
függően különböző Porsche alkalmazásokon és a My Porsche 
portálon keresztül, illetve ha ez a lehetőség fennáll az ön 
gépkocsijában, akkor rádiós kapcsolaton keresztül a 
gépkocsijában használhatja és kezelheti. 
 

1. Szolgáltatások igénylése és aktiválása 
 

Egy vagy több My Porsche szolgáltatást, illetve Porsche Connect 
szolgáltatást igényelhet, és aktiválni tudja a szolgáltatásokhoz 
tartozó licenceit. Az adott szolgáltatás vagy szolgáltatás-csomag 
kiválasztásával egyidejűleg az egyes szolgáltatásokhoz tartozó 
termékleírások alatt elolvashatja a szóban forgó szolgáltatással 
kapcsolatos adatgyűjtésre, adatfeldolgozásra és 
adatfelhasználásra vonatkozó konkrét információkat. Az Ön 
szolgáltatási igényei és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
szerződéses jogviszony teljesítése érdekében nem csak az adott 
igényléshez kapcsolódó információkat, hanem a regisztrációkor 
összegyűjtött személyes adatokat is feldolgozzuk és felhasználjuk. 
Az igénylési folyamat lezárását megelőzően Önnek lehetősége van 
a számlázási címét módosítani. Ezt követően számlázási célokra az 
Ön által újólag megadott cím-adatokat használjuk fel. 
 
A My Porsche és a Porsche Connect keretében igénybe vett 
díjköteles szolgáltatások fizetésének lebonyolítása egy általunk 
megbízott fizetési szolgáltatón keresztül történik (ehhez lásd a My 
Porsche és a Porsche Connect Store általános adatvédelmi 
nyilatkozatának 5. pontját). Ebből a célból feldolgozzuk a hitelkártya 
és az adott fizetési tranzakció vonatkozó adatait. A 
hitelkártyaadatok kezelése és a fizetések lebonyolítása a fizetési 
szolgáltató rendszerein keresztül történik. Fizetős szolgáltatások 
igénybevételekor a fizetési szolgáltató számára megküldjük a 
vonatkozó számlaösszeget és egy, az adott fizetés 
hozzárendelhetőségét biztosító, egyedi tranzakciós kódot. Amikor 
Ön a szolgáltatások megrendelésekor megadja a hitelkártyája 
információit, azok közvetlenül a fizetési szolgáltató adatbeviteli 
mezőjébe kerülnek. Ezen feldolgozás jogalapja a szerződés 
teljesítése. A hitelkártyaadatok kezelésével és a fizetések 
feldolgozásával kapcsolatban további részletek az „Általános 
Szerződési Feltételek” – My Porsche és Porsche Connect Store 
részében találhatók. 
 
Az igénylési folyamat lezárultát követően az igényelt szolgáltatások 
aktiválhatók. Az aktiválás során a szolgáltatások használatára 
vonatkozó jóváhagyást a rendszer eltárolja, és ennek megfelelően 
módosítja a rendelkezésre álló szolgáltatások listáját. 
 
Meghatározott Smart Mobility szolgáltatások (intelligens mobilitás, 
például a töltőoszlopok kínálata) használatához számos 
forgalmazási országban a termék megvásárlása után a vevő postán 
egy RFID-chipet tartalmazó, személyre szóló kártyát kap (Porsche 
ID Card). A kártyát megérkezése után a My Porsche portálon 
aktiválni kell, és utána azonosításra lehet felhasználni a támogatott 
infrastruktúra (pl. nyilvános töltőoszlopok) igénybevételénél. A 
kártya tárol egy azonosítószámot, amivel hozzá lehet rendelni a 
szolgáltatást az Ön felhasználói fiókjához. Magán a kártyán az 
azonosítószámon kívül nincs semmilyen más digitális adat tárolva, 
így nincs rajta az Ön neve vagy címe sem.  
A kártya elvesztésekor azt a felhasználó a My Porsche portálon 
keresztül le tudja tiltani. 

A Porsche ID Card kártya a kézhezvételét követően azonosításra 
használható a támogatott infrastruktúra (pl. nyilvános E-
töltőállomások) igénybevételénél. 
Ha nincs más megadva, akkor az ebben a szakaszban ismertetett 
feldolgozási folyamatokat az Önnel megkötött szerződésünk 
teljesítése érdekében, a GDPR 6. cikk 1. szakasz b) pontja alapján 
végezzük el.  
 

2. A My Porsche és Porsche Connect szolgáltatások 
használata 

Az igényelt My Porsche szolgáltatásokat és Porsche Connect 
szolgáltatásokat az adott szolgáltatástól függően Ön a 
gépkocsijában (amennyiben a szolgáltatás a gépkocsihoz 
rendelkezésre áll) vezeték nélküli hálózati kapcsolaton vagy további 
eszközökön keresztül használhatja a My Porsche és a Porsche 
Connect alkalmazás, valamint a Porsche Car Connect alkalmazás 
segítségével, illetve adott esetben valamennyi hozzáférési pontról. 
A szolgáltatás használatához a gépkocsi vagy az adott felhasználói 
eszköz rákapcsolódik a Porsche digitális szolgáltatási 
infrastruktúrájára. 
 
Amennyiben Ön a gépkocsijában vagy felhasználói eszközön a My 
Porsche-n vagy a Porsche Connect áruházon keresztül igényelt 
online szolgáltatásokat használja, az Ön személyes adatainak 
feldolgozására az online szolgáltatások használatának biztosítása, 
támogatás nyújtása, valamint további konkrétan meghatározott 
célok érdekében kerül sor. Az ettől eltérő, kifejezetten jelzett esetek 
kivételével az Ön személyes adatainak gyűjtésére, feldolgozására 
és felhasználására kizárólag az adott My Porsche szolgáltatás vagy 
Porsche Connect szolgáltatás használatának biztosítása érdekében 
kerül sor. 
 
Az egyes My Porsche szolgáltatások és Porsche Connect 
szolgáltatások igénybevételekor, az adott szolgáltatások konkrét 
működésétől függően, a személyes adatok következő kategóriái 
kerülnek feldolgozásra az adott szolgáltatásnyújtás és az Önnel 
szemben ezzel kapcsolatosan fennálló szerződéses 
kötelezettségek teljesítése érdekében. 
a) Azonosító adatok, beleértve a gépkocsi azonosítószámát, az 

Ön Porsche azonosítóját és végfelhasználói eszközeinek és 
mobil rádiós moduljainak eszköz- és rendszerazonosítóit, 
amelyekre az Ön személyes azonosításához, illetve 
felhasználói eszköze vagy gépjárműve azonosításához 
szükség van a kapcsolat létrehozása, a szolgáltatások 
használata vagy a tartalomhoz való hozzáférés érdekében. 

b) Engedélyezési adatok, többek között arra vonatkozóan, hogy 
a gépjárművön vagy az adott felhasználói eszközön 
aktiválták-e az adott Porsche Connect szolgáltatást, illetve 
amelyek összekapcsolhatók az Ön a Porsche digitális 
szolgáltatási infrastruktúrájából származó regisztrációs 
adataival. 

c) Bejelentkezési információk, amelyekre akkor van szükség, 
ha a gépkocsijában vagy más készüléken más szolgáltatók 
olyan szolgáltatásait kívánja igénybe venni, amelyek 
bejelentkezést igényelnek. 

d) Kommunikációs információk, amelyekre azért van szükség, 
hogy a Porsche Connect szolgáltatások használata 
érdekében kapcsolatot lehessen létrehozni az Ön járműve 
és/vagy más készülékek és cégünk szerverei vagy külső 
tartalomszolgáltatók szerverei között. 

e) Tartózkodási hellyel és mozgással kapcsolatos információk, 
melyek a tartózkodási helynek megfelelő tartalmak 
használatához szükségesek. 

f) Hangadatok, amelyek bizonyos Porsche Connect 
szolgáltatások esetén lehetővé teszik a hanggal kiadott 
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parancsokat és a hanggal bevitt adatokat. A hanggal bevitt 
adatok a gépkocsiból vagy a készülékről felvétel formájában 
továbbítódnak a rendszerhez, amely szöveges üzenetté 
alakítja azokat. A szolgáltató által ily módon létrehozott 
szöveg ezt követően visszakerül a járműbe, majd ezután a 
felvétel törlésre kerül. 

g) Elérhetőségi adatok, amelyek a kommunikációs 
szolgáltatások során, például e-mail vagy SMS üzenetek 
küldésekor kerülnek felhasználásra. 

h) Elszámolási adatok, például a töltési folyamatok egyes 
kapcsolódásainak nyilvántartása. Ezeket az információkat az 
egyedi elszámolások céljából összevezetjük az Ön cím- és 
fizetési adataival. 

i) Olyan más tartalom, amelyet meg kell osztani cégünkkel 
vagy más szolgáltatókkal annak érdekében, hogy a 
szolgáltatásokat biztosítani lehessen az Ön részére. 

 
Részletes információk  arra vonatkozóan, hogy mely online 
szolgáltatás során milyen adatok kerülnek összegyűjtésre és 
feldolgozásra, a https://connect-store.porsche.com/hu/en/ 
honlapon, az adott online szolgáltatás leírása alatt találhatók. 
 
A névtelen felhasználási statisztikák létrehozásának alapját képező 
adatként 12 hónapig tároljuk az Ön szolgáltatásigénylését, a 
gépkocsija azonosítószámával és egy időbélyeggel együtt.  
 
Ha a jelen megállapodás vagy egyéb leírás másként nem 
rendelkezik, a személyes adatait minden esetben kizárólag az 
Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítése 
érdekében kezeljük. 
 
3. Külső szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybe 

vétele 

Amennyiben külső szolgáltató olyan szolgáltatásait veszi igénybe, 
amelyek a My Porsche vagy a Porsche Connect áruház oldalakon 
nem érhetők el, előfordulhat, hogy az adott szolgáltatások által 
nyújtott tartalom a saját járművében megjelenik, illetve 
információcsere jön létre az Ön járműve, illetve felhasználói 
készüléke és a szolgáltató között. Amennyiben a járművéhez mobil 
felhasználói készüléket csatlakoztat, a tartalom kizárólag a 
gépkocsi beépített szórakoztató információs rendszerében 
(Porsche Communication Management, vagy PCM) lesz látható. 
Cégünk a külső szolgáltatók ilyen szolgáltatásaihoz és a 
szolgáltatásokon nyújtott tartalmakhoz nem fér hozzá. Ennek 
megfelelően ismerje meg az érintett külső szolgáltató saját 
adatvédelmi tájékoztatóját. 
Amikor ilyen külső szolgáltatásokat vesz igénybe, elképzelhető, 
hogy a személyes adatok felhasználása meghaladja a szolgáltatás 
nyújtásához és megfelelő működésének biztosításához szükséges 
mértéket. 
 
Cégünknek nincs befolyása arra nézve, hogy a külső szolgáltatók 
hogyan és hol végzik az adatok feldolgozását. Ennek megfelelően 
az adott online szolgáltatással kapcsolatban a személyes adatok 
gyűjtésének és felhasználásának jellegére, körére és céljára 
vonatkozó felvilágosítással kapcsolatos további információkért, 
kérjük, forduljon az érintett külső szolgáltatóhoz. 
 
Az ebben a pontban ismertetett valamennyi adatfeldolgozási 
tevékenységet – azaz az adatok a külső szolgáltatók részére 
történő továbbítását – az Önnel kötött szerződésünk teljesítése 
érdekében végezzük. 
 
4. A Porsche Connect szolgáltatások gépkocsiban 

történő használatára vonatkozó megjegyzések 
 
A jármű modelljétől és felszereltségétől függően a járműve, pl. a 
járműbe szerelt PCM-en keresztül, illetve a járműhöz kapcsolódó 
szolgáltatások esetén a vezeték nélküli adapteren keresztül 
(„Connected Gateway“, rövidítve: cGW), vezeték nélküli hálózati 
kapcsolatokon a Porsche digitális szolgáltatási infrastruktúrához 
csatlakozik. Ez lehetővé teszi, hogy Ön a járművében használja a 

Porsche Connect Store bolton keresztül megrendelt Porsche 
Connect szolgáltatásokat, valamint a harmadik felektől, a mi 
kínálatunktól függetlenül megrendelt szolgáltatásokat. 
 
4.1. Összekapcsolhatóság 
A kapcsolat a járműve felszereltségétől függően a járműadapterek 
külső terminálok egyikén keresztül létesített W-LAN-kapcsolaton 
keresztül történő hívásával vagy a járműve egy vagy több vezeték 
nélküli modulján keresztül létesíthető. A járműve vezeték nélküli 
moduljai a járműve felszereltségétől függően bedugható vagy előre 
behelyezett SIM-kártyával vagy nem kivehető, állandó SIM-kártyával 
rendelkeznek. 
Az ettől eltérő, kifejezetten jelzett esetek kivételével az ebben a 
pontban ismertetett valamennyi adatfeldolgozási tevékenységet az 
Önnel kötött szerződésünk teljesítése érdekében végezzük. 
 
4.1.1 Meghatározások 

a) Telepített beilleszthető SIM-kártya 
A gépkocsiban elérhető funkcióktól függően az 
összekapcsolhatóságot a vezeték nélküli hálózati 
szolgáltatójától kapott és Ön által a gépkocsiban 
telepített SIM-kártya segítségével („telepített 
beilleszthető SIM-kártya”) teremtheti meg. A telepített 
beilleszthető SIM-kártya működéséért és az azzal 
kapcsolatos adatfeldolgozási folyamatokért ebben az 
esetben a vezeték nélküli hálózati szolgáltató a felelős. 
A jelátvitel során az adatok gyűjtésének, 
feldolgozásának és felhasználásának jellegére, körére 
és céljára, valamint az adatbiztonságra vonatkozó 
felvilágosítással kapcsolatban, kérjük, forduljon a 
vezeték nélküli hálózati szolgáltatóhoz. 

b) Előre telepített beilleszthető SIM-kártya 
A gépkocsiban elérhető funkcióktól függően a gépjármű 
PCM egységének vezeték nélküli moduljában telepített 
vagy előre telepített beilleszthető SIM-kártya vagy 
állandó telepített SIM-kártya) található. Az egyes 
országokkal kapcsolatos elérhetőséggel kapcsolatos 
további információk a https://connect-
store.porsche.com/hu/en/ oldalon találhatók. 

c) Állandó telepített SIM-kártya 
A gépkocsiban elérhető funkcióktól függően az 
összekapcsolhatóság közvetlenül a gyártó által a 
gépkocsiban előre telepített SIM-kártya segítségével is 
megteremthető; az ilyen SIM-kártya nem cserélhető 
(„állandó telepített SIM-kártya”). Az állandó telepített SIM-
kártya manuálisan nem távolítható el az 
összekapcsolhatóság megszüntetése érdekében. Az 
állandó telepített SIM-kártyával kapcsolatos 
adatfeldolgozási folyamatokat érintő felelősségre 
vonatkozó információk az alábbi 4.1.3. pontban 
találhatók. 

d) Hálózat-üzemeltető és virtuális hálózat-üzemeltető 
A (távközlési) „hálózat-üzemeltető” távközlési hálózatot 
üzemeltet és a hálózathoz kapcsolódó résztvevők 
számára hozzáférést biztosít az adott hálózathoz. A 
„virtuális hálózat-üzemeltető” különböző hálózat-
üzemeltetők infrastruktúráján és technológiáján alapuló 
egyedi hálózati megoldásokat egyesít anélkül, hogy 
saját hálózati infrastruktúrával rendelkezne. 

 
4.1.2 Adatok tárolása járműgyártás során 
Amennyiben az Ön Porsche gépkocsija előre telepített beilleszthető 
SIM-kártyával vagy állandó telepített SIM-kártyával van felszerelve, 
a gépkocsi gyártása során a SIM-kártya számait (ICCID, IMSI, 
MSISDN) az adott eszköz és a gépkocsi azonosító számaival együtt 
tároljuk. Ezeknek az adatoknak a tárolására azért van szükség, 
hogy a SIM-kártya számait kezelni tudjuk és a gépkocsit a megfelelő 
SIM kártyaszámhoz kapcsolhassuk, például abban az esetben, ha 
valamely állami szerv információkat kér a Porsche Smart Mobility 
GmbH-tól. 
 
4.1.3 Adatok cseréje állandó telepített SIM-kártya esetén 

https://connect-store.porsche.com/hu/en/
https://connect-store.porsche.com/hu/en/
https://connect-store.porsche.com/hu/en/


 
 

Oldal 3 / 5 

Utoljára módosítva 08/2019 – Egyedi adatvédelmi nyilatkozat My Porsche szolgáltatások és Porsche Connect szolgáltatások– Hungary – HU – 
Változat 3.2 

Az állandó telepített SIM-kártyával felszerelt Porsche gépkocsikban 
található vezeték nélküli hálózati modulok a SIM-kártya aktív állapota 
esetén betárcsáznak az adott hálózat-üzemeltető elérhető vezeték 
nélküli hálózatába – függetlenül attól, hogy Ön regisztrált-e a 
Porsche Connect rendszerbe, illetve igényelt-e Porsche Connect 
szolgáltatásokat. A távközlési adatok (a távközlési szolgáltatás 
nyújtása vagy az összekapcsolhatóság megteremtése érdekében 
összegyűjtött, feldolgozott és felhasznált adatok) cseréje történhet 
a vezeték nélküli hálózati összeköttetés vagy az 
összekapcsolhatóság megteremtése céljából, illetve adott esetben 
az igényelt Porsche Connect szolgáltatások megfelelő online 
funkcióinak az adott hálózat-üzemeltető vezeték nélküli hálózatain 
keresztül, pl. vezeték nélküli cellák segítségével történő 
végrehajtása érdekében. 
A vezeték nélküli hálózati összeköttetéssel összefüggésben 
előfordulhat, hogy a jelek a gépkocsin kívülre nyilvános távközlési 
hálózatokon keresztül történő továbbítása során harmadik 
személyek – elsősorban hálózat-üzemeltetők – bizonyos 
információkhoz férhetnek hozzá, és lehetőségük nyílik az Ön 
földrajzi helyzetének meghatározására. Előfordulhat, hogy az adott 
hálózat-üzemeltetőn kívül a folyamat során virtuális hálózatok 
üzemeltetői is hozzáférhetnek ezekhez az információkhoz. 
Állandó telepített SIM-kártya esetén az összekapcsolhatóságot az 
alábbi virtuális hálózat-üzemeltetőkön keresztül biztosítjuk: 
 CUBIC Telecom, Cubic Telecom Limited, Corrig Court, Corrig 

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

Németország. 
A jelátvitel során az adatok gyűjtésének, feldolgozásának és 
felhasználásának jellegére, körére és céljára, valamint az 
adatbiztonságra vonatkozó felvilágosítással kapcsolatban, kérjük, 
forduljon a virtuális hálózat-üzemeltetőhöz. 
 
4.1.4 Adatfeldolgozás a távközlési szolgáltatások körében 
Az Önnek a My Porsche vagy Porsche Connect áruház oldalakon 
történő regisztrációja során összegyűjtött, illetve a My Porsche 
vagy a Porsche Connect áruház oldalakon igényelt távközlési 
szolgáltatások igénylése során megadott személyes adatainak (pl. 
neve, lakcíme és születési dátuma) összegyűjtésére, 
feldolgozására és felhasználására távközlési szolgáltatásokkal 
vagy azok tartalmának megtervezésével kapcsolatos szerződéses 
jogviszony létrehozása, módosítása vagy megszüntetése céljából 
kerül sor. Az említett adatokat a fenti célokból legkésőbb a 
szerződéses jogviszony megszűnését követő naptári év végéig 
tároljuk. 
 
A vezeték nélküli hálózati összeköttetéssel kapcsolatban 
létrehozott forgalmi adatok (többek között az adott kapcsolat 
kezdetének és végének időpontja), a mobil kapcsolat földrajzi 
helyzetére, a kapcsolat végpontjaira és a dinamikus IP-címekre 
vonatkozó adatok - a SIM-kártya és az eszközök azonosítószáma 
és a felhasznált adatmennyiség kivételével - nem kerülnek 
gyűjtésre, feldolgozásra, illetve felhasználásra a Porsche digitális 
szolgáltatási infrastruktúrájában. Az adatok gyűjtésének, 
feldolgozásának és felhasználásának jellegére, körére és céljára 
vonatkozó felvilágosítással kapcsolatban, kérjük, forduljon az 
érintett hálózat üzemeltetőjéhez. 
 
4.1.5 Adatfeldolgozás az összekapcsolhatósággal 

kapcsolatos további szolgáltatások körében 
Amennyiben Ön kiterjesztett összekapcsolhatósági 
szolgáltatásokat, pl. Wi-Fi csomagot igényelt vagy igényel, a 
Porsche gépkocsiban található állandó telepített SIM-kártyához 
tartozó adatcsomagok aktiválásával és deaktiválásával kapcsolatos 
információk cseréjére kerül sor rendszerünk, az Ön gépkocsijának 
vezeték nélküli hálózati interfésze és a virtuális hálózat-üzemeltető 
között. 
 
A Porsche gépkocsikban található előre telepített beilleszthető SIM-
kártyák és állandó telepített SIM-kártyák kezelése, valamint az Ön 
által igényelt bármely adatcsomagból rendelkezésre álló, illetve 
felhasznált adatmennyiség kiszámítása érdekében a gépkocsi 

azonosítószáma, az Ön SIM kártya-számai, a kapcsolódó SIM-
kártya státusza és adott esetben az adott időszak során felhasznált 
és fennmaradó adatmennyiségek cseréjére is sor  kerüla saját 
rendszerünk, a gépkocsi vezeték nélküli hálózati interfésze és a 
virtuális hálózat-üzemeltető között, továbbá rendszerünk azokat a 
vonatkozó szerződéses jogviszony fennállásának végéig tárolja. A 
fentiekben felsorolt adatokat továbbá 12 hónapig tároljuk  a 
felhasználásra vonatkozó anonim jelentések készítése céljából. 
 
4.1.6  Jogszabályi kötelezettségekből adódó további 

adatfeldolgozás 
A fenti 4.1.3 - 4.1.5. pontokban ismertetett adatfeldolgozáson túl 
a távközlési adatok (távközlési szolgáltatások nyújtása, illetve az 
összekapcsolhatóság megteremtése céljából gyűjtött, feldolgozott 
és felhasznált adatok) gyűjtésére, feldolgozására és 
felhasználására kerülhet sor, kizárólag a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinknek való 
megfelelés alapján és azzal összhangban – például személyes 
adatok tárolására és a biztonsági és rendfenntartó szerveknek 
történő átadására vonatkozó törvényi kötelezettségeink teljesítése 
céljából.  
 
Az adatfeldolgozás jogalapja ebben az esetben, hogy megfeleljünk 
jogszabályi kötelezettségünknek, illetve jogos érdekünk, hogy 
eleget tegyünk a vonatkozó törvényi előírásoknak. 
 
4.1.7 Közös adatkezelők a személyazonosság ellenőrzése 
során 
Jogi okokból egyes országokban bizonyos távközlési 
szolgáltatások nyilvántartásba vételéhez személyazonosító 
okmányok bemutatására lehet szükség. A személyazonosság ilyen 
ellenőrzésének feldolgozása szempontjából közös adatkezelőnek 
minősülünk a következővel: 
 
• IDnow GmbH, Auenstr. 100, 80469 München, Németország. 
Együttműködő partnerünk, az IDnow GmbH adatvédelmi 
nyilatkozatát a következő hivatkozásra kattintva érheti el: 
https://go.idnow.de/privacy/hu. 
 
Ezen a területen az IDnow GmbH vállalattal együttműködésben 
meghatározzuk a személyes adatok feldolgozásának céljait és 
eszközeit. A személyazonosság ellenőrzésének elvégzéséhez a 
szolgáltatás megrendelési folyamatának részeként az IDnow 
szolgáltatójának külső oldalára továbbítjuk. Ennek során az Ön 
beleegyezésével elküldjük a hitelesíteni kívánt információkat, 
úgymint az Ön nevét, címét és születési dátumát, valamint – annak 
érdekében, hogy a személyazonosság ellenőrzésének eredményét 
később megfelelően hozzá tudjuk rendelni Önhöz – egy műveleti 
azonosítót a szolgáltatónak. A személyazonosság ellenőrzése 
során a szolgáltató összehasonlítja az említett adatokat az Ön 
személyazonosító okmányával, majd az eredményeket a 
személyazonosító okmány optoelektronikus másolatával, az 
ellenőrzött személy fényképével és a munkamenetről készült 
hangfelvétellel együtt eltárolja. A személyazonosság ellenőrzését 
követően a szolgáltató a műveleti azonosító használatával 
tájékoztat bennünket a személyazonosítás ellenőrzésének 
eredményéről. Az Ön személyes adatait, amelyeket a 
személyazonosság ellenőrzése során kezeltünk, csak akkor 
szolgáltatjuk ki külső feleknek, ha arra törvény kötelez bennünket. 
Kizárólag ilyen esetben, a jogi kötelezettségek teljesítése 
érdekében kérjük ki az Ön személyazonosító okmányának 
másolatát a szolgáltatótól. A Porsche ID-fiók törlése esetén az ott 
szolgáltatott adatok a következő naptári év végén automatikusan 
törlődnek. 
 
A személyes adatok feldolgozásának jogi alapja a 
személyazonosság ellenőrzése során a GDPR 6. cikke (1) 
bekezdésének c) vagy f) pontja, mivel a személyazonosság 
ellenőrzése egy velünk szemben fennálló jogi kötelezettség 
teljesítését szolgálja, és megfelel a törvényi követelmények 
betartása iránti jogos érdekünknek. 
 



 
 

Oldal 4 / 5 

Utoljára módosítva 08/2019 – Egyedi adatvédelmi nyilatkozat My Porsche szolgáltatások és Porsche Connect szolgáltatások– Hungary – HU – 
Változat 3.2 

Közös adatkezelőként egy, az IDnow GmbH vállalattal a GDPR 26. 
cikkével összhangban megkötött megállapodásban meghatároztuk 
a személyes adatok feldolgozásához kapcsolódó funkciók és 
kapcsolatok felépítését és kijelöltük az adatvédelmi 
kötelezettségek betartásáért felelős személyeket, különös 
tekintettel a megfelelő biztonsági szint és az Ön érintetti jogainak 
biztosítására, az adatvédelmi kötelezettségek teljesítésére, 
valamint az esetleges adatvédelmi incidensek nyomon követésére, 
beleértve az értesítési és tájékoztatási kötelezettségek teljesítését 
(szükség esetén). Erről a megállapodásról a(z) 8. (General Data 
Protection and Privacy Statement) részben megadott 
elérhetőségeken érdeklődhet, mely esetben az Ön rendelkezésére 
bocsátjuk a legfontosabb rendelkezéseket.  
 
Kéréseivel és érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatosan a közös 
adatkezelők bármelyikéhez fordulhat. A GDPR 26. cikkével 
összhangban megkötött említett megállapodás értelmében 
egyeztetünk az IDnow GmbH vállalattal annak érdekében, hogy 
válaszoljunk az Ön kéréseire, és szükség esetén biztosítsuk az Ön 
érintetti jogainak gyakorlását.  
 
A személyes adatok cseréje a közös adatkezelők között a GDPR 6. 
cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik, mivel jogos 
érdekünkben áll az IDnow GmbH vállalattal együttműködve 
hatékonyan végrehajtani a személyazonosság ellenőrzését. 
 
4.2. Gépkocsi beállítása és a gépkocsi összeköttetésének 

megteremtése 
Ahhoz, hogy Ön a gépkocsijában a szolgáltatásokat használni tudja, 
a gépkocsinak szerepelnie kell az Ön Porsche azonosítóval ellátott 
felhasználói fiókjában. Ennek érdekében Önnek vagy 
márkakereskedőjének meg kell adnia a gépkocsi azonosítószámát 
a My Porsche oldalon. A gépkocsija azonosítószámát hitelesítési 
célból, járműkapcsolat létrehozása és a szolgáltatások 
használatával kapcsolatban annak hozzárendelése érdekében, a 
szolgáltatások aktiválása és nyújtása érdekében, valamint a 
vonatkozó pontokban meghatározott és megmagyarázott egyéb 
okokból és a megnevezett jogalapok okán kezeljük. Annak 
érdekében, hogy Ön a gépkocsit be tudja kapcsolni a Porsche 
digitális szolgáltatási infrastruktúrájába, a rendszer létrehozza és 
eltárolja a „megfeleltetési kódot”, amely az Ön My Porsche oldalán 
is megjelenik. 
 

Ellenőrzési célból a gépkocsi azonosító számának megadását 
követően fel kell töltenie valamelyik azonosító okmányának és a 
tulajdonjogot igazoló okmánynak, illetve – amennyiben nem Ön a 
jármű tulajdonosa – a jármű tulajdonosa által adott 
meghatalmazásnak a másolatát, vagy ezeket a dokumentumokat 
be kell mutatnia a márkakereskedőnek. Ezeket a dokumentumokat 
ellenőrzési szempontjainknak megfelelően felülvizsgáljuk. A sikeres 
felülvizsgálat bizonyítékaként a rendszer eltárolja az azonosító 
okmányokban szereplő neveket, a születési időre és helyre 
vonatkozó adatokat, címeket és a dokumentumok érvényességi 
adatait, valamint a jármű azonosítószámait, tulajdonosának nevét 
és címét a tulajdonjogot igazoló okmányok alapján. Az ellenőrzést 
követően a dokumentumokról készült másolatok törlésre kerülnek. 
 
A gépkocsi és a Porsche azonosító első ízben vagy bármely 
következő alkalommal történő megfeleltetését követően a 
gépkocsit össze kell kötni a Porsche digitális szolgáltatási 
infrastruktúrájával. Ehhez meg kell adnia a gépkocsi PCM egységén 
a My Porsche menüben megjelenő „megfeleltetési kódot”. A 
járműve ezután a „párosítási kóddal” és a jármű azonosítószámával 
jelentkezik be a rendszerünkbe. Azért van szükségünk ezekre az 
információkra, hogy a használat, például a szolgáltatások hívása 
során azonosítani tudjuk a járművét, a Porsche ID felhasználói 
fiókját, és hogy ellenőrizni tudjuk a szolgáltatásaink használatára 
vonatkozó jogosultságát. Sikeres hozzárendelés után a 
rendszerünk elküldi a járművének az aktuálisan rendelkezésre álló 
szolgáltatások listáját.  
A biztonsági szempontból különösen érzékeny szolgáltatások 
igénybevételéhez egy négy számjegyből álló külön azonosító PIN 

kódot is meg kell adni. Saját azonosító kódját a My Porsche 
menüben tudja beállítani, illetve ezt követően bármikor módosítani. 
A PIN kódot a rendszer titkosítva tárolja. Amikor Ön a PIN kódot a 
gépkocsijában megadja, az a jogosultság ellenőrzése céljából 
titkosítva továbbításra kerül a rendszerünkbe. 
Ha a jelen megállapodás másként nem rendelkezik, a személyes 
adatait kizárólag a jelen szakaszban foglalt feltételek szerint, az 
Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítése 
érdekében kezeljük. 
 
4.3 Az elérhető szolgáltatások listájának visszakeresése és 

a szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
Az utazás megkezdésekor vagy befejezésekor, valamint a 
szolgáltatások kiválasztásakor a járműve először bejelentkezik a 
Porsche digitális szolgáltatási infrastruktúrába a jármű 
azonosítószámával. Azért van szükségünk ezekre az információkra, 
hogy hozzá tudjuk rendelni a járművét a Porsche ID felhasználói 
fiókjához, és hogy ellenőrizni tudjuk a szolgáltatások használatára 
vonatkozó jogosultságát. Az induláskor történő bejelentkezéskor és 
az utazás befejezésekor a járműve megkapja a rendelkezésre álló 
szolgáltatások aktuális listáját. A személyes adatait az Önnel 
megkötött szerződésünk teljesítése érdekében kezeljük. 
 
A névtelen felhasználási statisztikák létrehozásának alapját képező 
adatként 12 hónapig tároljuk és használjuk a rendelkezésre álló 
szolgáltatások listájának lekérését és az Ön mindenkori 
szolgáltatásigénylését, a gépkocsija azonosítószámával és egy 
időbélyeggel együtt.  
 
4.4 A szolgáltatások és az adatcsere kikapcsolása 
A vezeték nélküli kapcsolat típusától, a jármű modelljétől, a járműve 
felszereltségétől és az aktivált szolgáltatásoktól függően a jármű 
adatcseréjére a következők igazak: 

a) a SIM-kártya eltávolításával vagy a felhasználói készülék 
szétkapcsolásával, amennyiben a vezeték nélküli 
hálózati összeköttetést telepített vagy előre telepített 
beilleszthető SIM-kártya vagy Wi-Fi kapcsolat 
segítségével hozták létre; vagy 

b) a beállítások megfelelő módosításával a gépkocsi PCM 
egységének lehetőségek című menüjében. Ezt követően 
előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások nem 
tökéletesen vagy egyáltalán nem fognak működni. 

A jármű modelljétől és felszereltségétől függően a jármű utasai, pl. 
a PCM vezeték nélküli modul kikapcsolásával vagy a „Magán 
üzemmód” aktiválásával, a rendszerbeállítások között 
kikapcsolhatják a jármű PCM-je vagy Connected Gateway-e vezeték 
nélküli hálózaton történő adatcseréjét. 
 
A jármű modelljétől és felszereltségétől függően a szolgáltatások 
és funkciók önállóan vagy csoportosan is kikapcsolhatók. 
 
Amennyiben a felszereltség részét képezik és használatban vannak, 
úgy nem kapcsolhatók ki elsősorban azok a funkciók és 
szolgáltatások, amelyeket törvény ír elő, mint például az „SOS-Call” 
forgalmi vészhívó rendszer vagy más vészhívó rendszerek, 
valamint az ehhez szükséges alapfunkciók.  
 
Amennyiben a járműve rendelkezik ilyen szolgáltatásokkal, a 
szolgáltatások és funkciók eseti biztosításához szükség lehet arra, 
hogy a járműve vezeték nélküli hálózati kapcsolatot tartson fenn az 
adott mobilszolgáltató mobilhálózatával akkor is, ha a Magán 
üzemmód be van kapcsolva (az adatkapcsolat keretében történő 
adatcseréhez lásd a 4.1. pontot), valamint egyedi esetekben 
vezeték nélküli hálózaton keresztül adatcserét folytasson a 
www.porsche.com/connect oldalon szereplő 
szolgáltatásleírásokban foglaltak szerint. A ki nem kapcsolható 
szolgáltatások meg vannak jelölve a jármű menüjében, a „Magán 
üzemmód” alatt. 
 
4.5 Online szolgáltatások használata nem regisztrált vezető 

esetén 
 

http://www.porsche.com/connect
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Amennyiben a járművét más személyek is használják, a jármű 
modelljétől és felszereltségétől, valamint az aktivált 
szolgáltatásoktól függően előfordulhat, hogy a járműve ezekkel a 
személyekkel kapcsolatban is gyűjti, kezeli és használja a 2. 
szakasz a)–h) pontjaiban említett személyes adatokat. Ha a másik 
személy nem rendelkezik Porsche ID felhasználói fiókkal, akkor 
ezeknek az információknak a gyűjtése és tárolása technikailag az 
Ön Porsche ID felhasználói fiókja alatt történik. 
 
4.6  Online szoftverfrissítés 
Ha Ön a My Porsche portálon engedélyezte az online 
szoftverfrissítéseket, akkor az Ön gépkocsija rendszerei 
szoftvereinek aktualizálása és a szoftverhibák (szervizműveletek 
keretében történő) megszüntetése céljából adatcserékre kerülhet 
sor a mi rendszereink és az Ön gépkocsija között. Ezen adatcserék 
során rendszeres időközönként a mi rendszereinkbe átkerülnek a 
következő adatok: az Ön gépkocsijának azonosítószáma, a 
készülékek azonosítói és a szoftverük állapota, az Ön Porsche ID 
azonosítója, valamint a jogosultsági információk. Egyes esetekben 
(pl. frissítési akcióknál) az Ön gépkocsijának felszereltségére és 
műszaki állapotára vonatkozó információk is átkerülnek 
rendszereinkbe. Az online szoftverfrissítést és a személyes 
adatainak ezzel együtt járó feldolgozását befejezheti a My Porsche 
portálon a funkció kikapcsolásával. 
 
4.7. A termékek elemzése és tökéletesítése, a csoportos 
adatok feldolgozása 
Ha Ön az adatátvitelt engedélyezte a gépkocsija installálása során 
a PCM-ben, vagy a funkciót bekapcsolta a gépkocsi PCM-jében, 
akkor a gépkocsi a felszereltségétől függően továbbíthatja 
rendszereinkbe az Ön információs rendszerének felhasználási 
adatait, a gépkocsi műszaki adatait a hozzá kapcsolódó környezeti 
adatokkal együtt, valamint egy időben korlátozott érvényességű 
azonosító kulcsot. Az így átadott adatokat a termékeink és 
szolgáltatásaink tökéletesítése céljára használjuk fel.  
 
Egyes szolgáltatásokhoz, például a valós idejű forgalomjelzéshez 
vagy a Risk Radar rendszerhez szükség van az olyan információk 
rendelkezésre bocsátására, mint pl. a tartózkodási hely, a 
környezet és az Ön gépkocsijának mozgása. Ezekből az adatokból 
és más gépkocsik adataiból új és pontosabb információikat, például 
az aktuális közlekedési és úthelyzetet lehet levezetni (csoportos 
adatok). Ehhez a gépkocsi használata keretében a tartózkodási 
helyre, a gépkocsira és a környezetre vonatkozó adatokat, valamint 
a mozgási információkat továbbítja a gépkocsi. Az említett adatokat 
harmadik feleknek csak összesített formában, Önre vagy a 
gépkocsijára való hivatkozás nélkül adjuk át. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az itt említett adatok feldolgozását a termékek elemzése és 
tökéletesítése, valamint a csoportos adatok feldolgozása céljából, 
a termékeink és szolgáltatásaink elemzésére és tökéletesítésére, 
illetve a csoportos adatszolgáltatások keretében pontosabb 
tartalmak rendelkezésre bocsátására vonatkozó jogos érdekünk 
alapján végezzük el. 
 
Az adatok ilyen célú átvitelét Ön bármikor letilthatja a gépkocsi 
PCM-je beállításai között, a „Porsche Connect“ menüpontban. 
Vegye figyelembe azonban, hogy ennek a kikapcsolásnak az a 
következménye, hogy egyes szolgáltatások, különösen a 
csoportos adatszolgáltatások, például a valós idejű forgalomjelzés 
vagy a Risk Radar csak korlátozottan működnek. Az adatcserét 
továbbá az is megakadályozhatja, ha Ön a 4.4 pont szerint üzembe 
helyezi a „magán üzemmódot". 
 
5. Az érintettek jogai 
 
Az adatfeldolgozásban érintett félként Ön számos joggal 
rendelkezik. Az ezzel kapcsolatos tudnivalók a My Porsche és a 
Porsche Connect áruház általános adatvédelmi nyilatkozatának 9. 
pontjában találhatók. 
 
6. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosítása 
 

Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosítására. 
Az Adatvédelmi nyilatkozat hatályos változata mindenkor elérhető 
az alábbi oldalon: https://connect-
store.porsche.com/hu/en/t/privacy. 
 
Állapot: 2019. 08. 01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://connect-store.porsche.com/hu/en/t/privacy
https://connect-store.porsche.com/hu/en/t/privacy
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A Porsche Smart Mobility sütik használatára vonatkozó szabályzata 

 
Alkalmazási terület 
Ez a sütikre vonatkozó irányelv a Porsche Connect általános és 
specifikus Adatvédelmi nyilatkozata mellett kiegészítőleg érvényes, 
és ismerteti a sütik adatai feldolgozásának jellegét, terjedelmét, 
céljait és jogi alapjait, valamint az erre vonatkozó ellentmondási 
lehetőségeket. Az összes többi információra a Porsche Connect 
[2018.05.25] dátumú általános és specifikus Adatvédelmi 
nyilatkozata érvényes. 
 
Mik azok a sütik? 
Ahhoz hogy az elérhető funkciók teljes körét biztosítani tudjuk az 
Ön számára, amikor a honlapunkat felkeresi, és hogy 
meghatározhassuk a preferenciáit és kényelmesebbé tegyük 
oldalaink használatát, internetes oldalainkon ún. „sütiket” 
használunk. A sütik az Ön Internet-böngészője által a saját 
készülékén eltárolt kis méretű fájlok. 
 
Választási lehetőségek 
A honlap használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába és 
abba, hogy a sütik az Ön számítógépén tárolásra kerüljenek. 
Honlapunkat természetesen sütik nélkül is használhatja. Ha azt 
szeretné, hogy a sütiket a rendszer ne tárolja el az Ön 
számítógépén, a böngésző rendszerbeállításaiban kikapcsolhatja 
ezt a funkciót. A már eltárolt sütiket a böngésző 
rendszerbeállításaiban bármikor törölni tudja. Amennyiben azonban 
a sütik használatát nem engedélyezi, előfordulhat, hogy nem tudja 
teljes mértékben igénybe venni a szolgáltatásainkat. 
 
A sütik osztályozása 
Sütiket különböző célokból használunk, és azok különféle 
funkciókkal rendelkeznek. A sütiket abból a szempontból 
osztályozzuk, hogy egy adott sütire technikai értelemben feltétlenül 
szükség van-e (technikai szükségszerűség), mennyi ideig tárolja és 
használja a rendszer (a tárolás időtartama), a sütit a saját honlapunk 
vagy külső honlap tárolja-e, illetve melyik szolgáltató helyezte el a 
sütit az Ön számítógépén (a sütiért felelős szolgáltató). 
 
Technikai szükségszerűség 
Technikai szempontból feltétlenül szükséges sütik: Egyes sütiket 
azért használunk, mert feltétlenül szükség van rájuk a honlap és 
funkcióinak megfelelő működéséhez. Ha nem tiltotta le a sütik 
fogadását a böngészőjében, ezeket a sütiket automatikusan helyezi 
el a rendszer az Ön számítógépén, amikor Ön a honlaphoz vagy 
bizonyos funkciókhoz hozzáfér. 
Technikai szempontból nem feltétlenül szükséges sütik: A nem 
feltétlenül szükséges sütik ezzel szemben többek között azért 
kerülnek fel az Ön gépére, hogy javítsák honlapunk szolgáltatásait 
és teljesítményét vagy elmentsenek bizonyos,  Ön által alkalmazott 
beállításokat. Technikai szempontból nem feltétlenül szükséges 
sütiket arra is használjuk, hogy információkat szerezzünk a 
felhasználás gyakoriságát illetően honlapunk bizonyos felületein 
annak érdekében, hogy a honlapot a korábbiaknál célzottabb 
módon igazíthassuk hozzá az Ön igényeihez és elvárásaihoz. A 
technikai szempontból nem feltétlenül szükséges sütiket kizárólag 
abban az esetben és addig az időpontig tároljuk, ameddig Ön a 
megfelelő mezőre kattintva megerősíti, hogy tudomásul veszi a 
sütikkel kapcsolatos tájékoztatónkban foglaltakat és a honlapot 
ennek megfelelően használja. 
 
A tárolás időtartama 
Munkamenet-sütik: A legtöbb sütire kizárólag addig van szükség, 
ameddig Ön a honlapon vagy a My Porsche oldalon tartózkodik és 
ott valamilyen tevékenységet végez; amikor Ön a honlapról kilép 
vagy az aktuális munkamenet véget ér, ezek a sütik (ún. 
„munkamenet-sütik”) automatikusan törlődnek vagy érvényüket 

vesztik. A munkamenet-sütiket többek között bizonyos információk, 
pl. az Ön Porsche belépésével vagy bevásárlókosarával 
kapcsolatos információknak az adott munkamenet végéig történő 
megőrzése érdekében használjuk. 
 
Állandó sütik: Sütiket hosszabb ideig kizárólag különleges 
esetekben tárolja a rendszer. Erre például annak érdekében van 
szükség, hogy a rendszer felismerje Önt, amikor később ismét 
belép a honlapra, hogy Ön hozzáférhessen a korábban elmentett 
beállításaihoz. Ez lehetővé teszi, hogy Ön gyorsabban és 
könnyebben férhessen hozzá oldalainkhoz és ne kelljen bizonyos 
lehetőségeket, pl. a nyelvet újra beállítania. Az állandó sütik 
meghatározott idő után automatikusan törlődnek a gépről, amikor 
Ön felkeresi azt az oldalt vagy domént, amely a sütit eredetileg 
elhelyezte az Ön gépén. 
 
Kommunikációs sütik: Ezeket a sütiket a Porsche belső szerverei 
közötti kommunikáció céljára használjuk. A kommunikációs sütik a 
felhasználói tevékenység kezdetén kerülnek fel az Ön gépére, majd 
a tevékenység végén törlődnek. A kommunikációs sütikhez az adott 
tevékenység során egyedi azonosító számot rendel hozzá a 
rendszer; ebből a számból semmilyen következtetést sem lehet 
levonni az adott ügyfélre vagy felhasználóra nézve. 
 
A sütikért felelős szolgáltatók 
Saját sütik: A sütiket jellemzően a saját honlapunk általunk 
megbízott üzemeltetője helyezi el a honlapot felkereső személyek 
számítógépén. 
Külső sütik: Az úgynevezett harmadik szolgáltatói sütiket ezzel 
szemben más helyek vagy weboldalak, például webes elemző 
eszközök szolgáltatói helyezik el és használják. A hálózati elemző 
eszközökkel és az elérési kör mérésével kapcsolatos további 
tájékoztatás a sütikkel kapcsolatos jelen szabályzat alábbi 
részeiben található. Külső szolgáltatók reklámok megjelenítésére 
vagy közösségi hálózatokról származó tartalmak, pl. közösségi 
hálózati bővítmények elhelyezésére is felhasználhatják a sütiket.  
 
A sütik felhasználása hálózati elemzések és az elérési kör 
mérése céljából 
Cégünk a Google Inc. („Google”) internetes analitikai szolgáltatását, 
a Google Analytics szolgáltatást használja. A Google Analytics 
sütiket használ annak meghatározására, hogy honlapunk bizonyos 
felületeit a felhasználók milyen gyakorisággal keresik fel, illetve a 
felhasználói preferenciák meghatározására. A webes ajánlatunk Ön 
általi használatáról a sütik által létrehozott információkat (beleértve 
az Ön rövidített IP-címét) tárolás és feldolgozás céljára továbbítjuk 
a Google egyik USA-beli kiszolgálójára. A Google ezeket az 
információkat a mi megbízásunkból és egy adatfeldolgozásra 
vonatkozó szerződés alapján arra használja fel, hogy kiértékelje a 
webes ajánlatunk Ön általi használatát, beszámolókat állítson össze 
számunkra a webes ajánlatunk aktivitásairól, és további 
szolgáltatásokat nyújtson a webes ajánlatunk használatával és az 
internethasználattal kapcsolatban. A Google Analytics 
használatának jogszabályi alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének 
f) pontja, jogos érdekünk ennek értelmében a fent ismertetett 
használati célokból adódik, és különösen a weboldalunk 
elemzésére, optimalizálására és üzemeltetésére irányul. 
 
Törlés és tiltakozás a sütik használata ellen 
A sütik elfogadása nem kötelező jellegű a webes ajánlatunk 
használata során; ha nem szeretné azt, hogy sütik kerüljenek 
végkészülékére, akkor kikapcsolhatja a megfelelő opciót a 
böngészője rendszerbeállításainál. A már tárolt sütiket bármikor 
törölheti a böngészője rendszerbeállításainál. Mindazonáltal 
amennyiben nem fogadja a sütiket, az funkciókorlátozásokhoz 
vezethet ajánlatainknál.  
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Ezenfelül Ön a Google Analytics sütik használatát letilthatja egy 
böngésző-bővítés segítségével, ha nem kíván részt venni a 
weboldalelemzésben. A bővítményt az alábbi helyről tudja letölteni:  
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . 
 
Ez a bővítmény tárolja az Ön készülékén a „letiltásra” vonatkozó, 
azaz a Google Analytics kikapcsolásával kapcsolatos 
információkat. Tájékoztatásul közöljük, hogy ez a „letiltás” kizárólag 
azon az eszközön, illetve böngészőn kapcsolja ki a Google Analytics 
funkcióit, ahol a letiltás be lett állítva. Előfordulhat továbbá, hogy a 
sütik törléséhez ismételten be kell kapcsolni a Google Analytics 
szolgáltatást. A böngésző-bővítés alternatívájaként (például 
mobileszközökön) a Google Analytics adatgyűjtését úgy is 

megakadályozhatja, hogy a 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ linkre kattint. Ekkor 
egy „opt out cookie“ (kihagyó süti) kerül az eszközre, amely a 
jövőben megakadályozza az Ön adatai rögzítését. Az „opt out 
cookie“ csak az elhelyezésekor használt böngészőre és a mi webes 
kínálatunkra vonatkozik, az Ön végkészülékén van elhelyezve. Az 
opt out cookie-t újra el kell helyezni, miután törölte a sütiket a 
végkészülékéről. 
A végkészüléken bekapcsolhatja a „do not track" (nyomon követés 
kikapcsolása) funkciót is. Ennek a funkciónak a bekapcsolása után 
az Ön végkészüléke közli az adott szolgáltatással, hogy Ön nem 
kívánja azt, hogy nyomon kövessék.

 
 

 

 
Az alábbi sütik tárolódhatnak el a számítógépén, amikor Ön a honlapunkat használja: 
 

A süti 
megnevezése 

 
Technikai 
szempontból 
szükséges 
süti? 

A tárolás 
időtartama Szolgáltató A süti rendeltetése 

CIAM.s Igen Kommunikációs 
süti 

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

Ezzel a sütivel ellenőrizhető, hogy a 
felhasználó böngészője támogatja-e a 
sütiket. 

CIAM.m Igen Munkamenet-süti Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Ez a süti a felhasználó azonosítása 
érdekében szükséges. 

CIAM.h Igen Munkamenet-süti Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Ez a süti a felhasználói munkamenet és a 
My Porsche oldalra történő bejelentkezés 
adatainak tárolásához szükséges. 

CIAM.status Igen Munkamenet-süti Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Ez a süti a My Porsche oldalon a 
felhasználói munkamenet helyzetének 
ellenőrzéséhez szükséges. 

pcc.cookieAccepta
nce 

Igen 

Állandó süti (a 
tárolás 
időtartama: egy 
év) 

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

Ez a süti tárolja a felhasználó döntését, 
hogy engedélyezi-e, hogy a sütik tárolásra 
kerüljenek a böngészője böngésző 
oldalán. 

nonce.* Igen 
Kommunikációs 
süti 

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

Ez a süti tárolja a felhasználó döntését, 
hogy engedélyezi-e, hogy a sütik 
átmenetileg tárolásra kerüljenek a 
felhasználó böngészője szerver oldalán. 

PF Igen Munkamenet-süti Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Ez a süti a felhasználó belső 
azonosításához szükséges a Porsche 
szerverein. 

CIAM.pcc Igen Munkamenet-süti Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Ez a süti a felhasználói munkamenet és a 
My Porsche oldalra történő bejelentkezés 
adatainak tárolásához szükséges. 

f5_cspm Igen Munkamenet-süti Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Ez a süti ahhoz szükséges, hogy a 
terhelés-kiegyenlítő átirányíthassa a 
felhasználót egy helyettesítő kiszolgálóra. 

_utma Nem 

Állandó süti (a 
tárolás 
időtartama: két 
év) 

Google 
Ez a süti azt az adatot tárolja a Google 
Analytics számára, hogy egy adott 
felhasználó hányszor kereste fel az oldalt. 

_utmt Nem Munkamenet-süti Google 

Ez a süti felhasználói kérések típusára 
vonatkozó adatot tárolja a Google 
Analytics számára. A süti megkülönbözteti 
az eseményeket, tranzakciókat és 
tételeket. 

_utmb Nem Munkamenet-süti Google 
Ez a süti a felhasználói munkamenet 
időtartamára vonatkozó információt tárolja 
a Google Analytics számára. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
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_utmz Nem Munkamenet-süti Google 

Ez a süti azt az információt tárolja a 
Google Analytics számára, hogy a 
felhasználó melyik oldalról jutott el a My 
Porsche honlapra. 

_utmv Nem Munkamenet-süti Google 

Ez a süti összesíti a tárolt adatokat a 
Google Analytics számára, hogy azokat a 
Porsche AG egyedi, anonim jelentések 
formájában jeleníthesse meg. 

NREUM Nem 

Session cookie 
(munkamenet 
süti), amely 
törlődik a 
böngésző 
bezárásakor. 

New Relic Inc. 

Ez a süti csak azokban a böngészőkben 
jön létre, amelyek nem támogatják a 
Navigation Timing API-t. Ha a böngésző 
támogatja a Navigation Timing API-t, akkor 
egy natív interfészt lehet a navigálás 
kezdeti időpontjának meghatározására 
használni. 

NRAGENT Nem 

Session cookie 
(munkamenet 
süti), amely 
törlődik a 
böngésző 
bezárásakor. 

New Relic Inc. 

Ennek a sütinek az a célja, hogy 
kommunikálja a New Relic collectorok 
végfelhasználói mérőszámait a hozzá 
tartozó webes alkalmazás által 
megvalósított ügynökök felé. Egy token 
azonosítja és korrelálja az alkalmazási 
réteg tranzakciós nyomait a böngésző 
megfelelő nyomaival. 

JSESSIONID Nem 

Session cookie 
(munkamenet 
süti), amely 
törlődik a 
böngésző 
bezárásakor. 

New Relic Inc. 

Ennek a sütinek az a célja, hogy tárolja a 
munkamenet jelzését annak érdekében, 
hogy a New Relic felügyelhesse az adott 
alkalmazás munkameneteinek számát. A 
süti értékét a Jetty generálja. 

Porsche Smart Mobility GmbH  
Porscheplatz 1  
70435 Stuttgart 
Állapot: 2019. 08. 01. 
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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@uk.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, for example, information such as 
name, postal address, e-mail address or telephone number, and 
also information that necessarily arises during and via the use of 
My Porsche, our Porsche Connect Store and the Porsche Digital 
Service Infrastructure, such as details about the start, end and 
scope of 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. 
 
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 
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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:  
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
(a) 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. 
 
(b) 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 when the contractual relationship ends, but upon 
expiration of your existing service licenses at the earliest. 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. 

 
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.
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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 a payment service provider 
assigned by us. For this purpose, we process your credit card 
details and the respective payment information.  Management of 
your credit card information as well as the processing of payments 
is carried out via systems of the payment service provider on behalf 
of Porsche Smart Mobility GmbH. 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, 
encrypted on your end device. The encrypted information is then 
transferred from Porsche/from us to the payment service provider 
where it is stored and used for your payment. The legal basis for 
processing is fulfilment of the contract. 
 
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 Contact via live chat 
In certain areas of our website, we offer the possibility of contact 
and advice via live chat. The live chat function allows you to 
communicate with one of our consultants by means of text 
messages. When you open and use the live chat, your browser will 
automatically send the data listed below at the start of use for 
technical reasons, whereby this data is stored by us separately 
from other data that you may transfer to us: 
 
 • Date and time of access, 
 • Duration of visit to our website, 
 • Type of web browser, including version, 
 • Operating system used, 
 • Amount of data transmitted, 
 • Type of event, 
 • IP address (anonymised). 
 
 The legal basis for this data processing is Article 6, para. 1, lit. f) 
GDPR, whereby our legitimate interest is based on guaranteeing 
and maintaining the operation and security of our offering as well 
as rectification of faults. In this context, the data is also processed 
by us for analysis purposes without being assigned to a specific 
person. 
 
If you provide us with other personal data by means of the live chat, 
this takes place on a voluntary basis. If personal data is required to 
clarify your request, we will point this out to you and ask you for 
this data. The texts entered by you in the input screen as part of 
the live chat will be stored on our behalf on the server of an external 
service provider. The legal basis for this data processing is Article 
6, para. 1, lit. b) GDPR. 
 
7.4 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.  
 
7.5 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:
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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 
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@gb.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: 01.08.2019 
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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 offers within the framework of My 
Porsche and Porsche Connect, we use a payment service provider 
assigned by us (see item 5 of the My Porsche and Porsche Connect 
Store General Privacy Policy). For this purpose, we process your 
credit card details and the respective payment information. 
Management of your credit card information as well as the 
processing of payments is carried out via systems of the payment 
service provider. When booking services that are liable to a charge, 
we will transfer the invoice amount and a unique transaction code 
to the payment service provider to enable your payment to be 
identified for the purpose of payment processing. If you enter credit 
card information in order to book services, this is done directly via 
an input field of the payment service provider. The legal basis for 
processing is fulfilment of the contract. For more information about 
how credit card information is handled and payments are managed, 
see the "General Privacy Policy" - My Porsche and 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. 
After delivery, the Porsche ID card can be used directly with the 
supported infrastructure (e.g. public E-charging pedestals).  
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. 
 
When you use the individual My Porsche services or Porsche 
Connect services, the following categories of personal data will be 
processed, depending on how the relevant service works, in order 
to provide you with the services in this context and to fulfil the 
associated contractual relationship with you. 
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 required to use location-
related content. 

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 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/gb/en/. 
 

https://connect-store.porsche.com/gb/en/
https://connect-store.porsche.com/gb/en/
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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. 
 
Unless otherwise stated here or indicated in a specific description, 
we will process your personal data in each case in order to fulfil the 
contractual relationship with you. 
 
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 
 
Depending on the model and the equipment installed, your vehicle 
can be connected to the Porsche Digital Service Infrastructure via 
a mobile phone connection, e.g. by means of the PCM integrated 
in your vehicle, or via the wireless interface for vehicle-related 
services ("Connected Gateway" or cGW for short). This enables you 
to use Porsche Connect services booked through our Porsche 
Connect Store in your vehicle, as well as any third-party services 
you may have booked elsewhere, separately from our offering. 
 
4.1 Connectivity 
Depending on the equipment installed in your vehicle, connectivity 
may be established by dialling into the vehicle interfaces using a 
WiFi connection provided by an external terminal or by means of 
one or more wireless modules in your vehicle. Depending on your 
vehicle equipment, the wireless network modules in your vehicle 
may have an pre-installed or pre-assigned plug-in 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 

e) 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. 

f) 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/gb/en/. 

g) 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. 

h) 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. 
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 

https://connect-store.porsche.com/gb/en/
https://connect-store.porsche.com/gb/en/
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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 Joint responsibility for identity checks 
The laws in some countries, may require an identity check based 
on identity papers documents in order to book certain 
telecommunications services. In relation to data processing when 
carrying out such identity checks, we are jointly responsible with  
 
• IDnow GmbH, Auenstr. 100, 80469 Munich, Germany. You can 
view the privacy policy of our cooperation partner IDnow GmbH vis 
the following link: https://go.idnow.de/privacy/en. 
 
Here, together with IDnow GmbH, we wish to set down the purpose 
of processing personal data and the means used. To enable the 
identity check to be carried out, you will be forwarded to the 
external page of the service provider, IDnow as part of the service 
booking procedure. As part of the process, we will, at your request, 
send the service provider the information to be verified (your name, 
address and date of birth) and, in order to be able to trace the 
identity check result at a later point, a reference number. As part 
of the identity check, the service provider will compare the 

aforementioned data with your identity document and store the 
data, as well as an optoelectronic copy of the identification 
document, a photo of the verified person and an audio record of 
the session. Following the identity check, the service provider will 
inform us of the identity check result, using the reference number. 
Personal data resulting from this identity check will only be shared 
with third parties if we are legally obliged to do so. Only in such 
cases will we obtain access to a copy of your identification 
document from the service provider, for the purpose of fulfilling our 
legal obligations. If your Porsche ID account is deleted, the relevant 
data shall be automatically deleted at the end of the following 
calendar year. 
 
The legal basis for our processing of your personal data in order to 
carry out an identity check is Article 6 paragraph 1 letter c) and/or 
f) GDPR (General Data Protection Regulation), as the identity check 
is the fulfilment of a legal obligation by which we are bound, or 
reflects to our legitimate interest in complying with legal 
requirements. 
 
As the jointly responsible party together with IDnow GmbH, we have 
determined in an agreement according to Article 26 GDPR how the 
respective functions and relationships in the processing of personal 
data are to be structured and who is to satisfy which data protection 
obligations, in particular with regard to ensuring an adequate level 
of security, the implementation of your rights as a data subject, the 
fulfilment of data protection obligations, as well as the monitoring 
of potential data protection incidents, including the assurance of 
reporting or notification obligations (as required). You can use the 
contact details provided at 8. (General Data Protection and Privacy 
Statement) to request further information about this agreement; we 
shall then supply you with the key provisions.  
 
You are welcome to contact either of the jointly responsible parties 
with questions or to exercise your rights as a data subject. In the 
spirit of the aforementioned agreement, we will consult with IDnow 
GmbH in accordance with Article 26 GDPR in order to answer your 
inquiry and, if necessary, to fulfil your wish to exercise your rights 
as a data subject.  
 
Personal data is exchanged between the jointly responsible parties 
takes place on the basis of Article 6 (1) (f) GDPR, as we have a 
legitimate interest in the effective implementation of identity checks 
in cooperation with IDnow GmbH. 
 
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 the purpose of verification, to establish a 
vehicle connection and to identify the vehicle in the context of the 
use of services, and also to activate and provide services and for 
other purposes defined and explained in detail in the respective 
place, as well as the identified legal basis. 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. 

https://go.idnow.de/privacy/en
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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. Your 
vehicle then registers on our system with the "pairing code" and the 
vehicle identification number. We require this information in order 
to be able to identify your vehicle during use, for example when it 
calls up a service, so that we can check your Porsche ID user 
account and its entitlement to use services. After successful 
identification, our system will send a list of currently available 
services to your vehicle. 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. 
Unless otherwise indicated, we will process your data under the 
conditions described in this section to fulfil our contract with you. 
 
4.3 Retrieving the list of available services and accessing 

services 
Whenever you start or finish a journey and when you select some 
services, your vehicle first registers in the Porsche Digital Service 
Infrastructure with the vehicle identification number. We require this 
information in order to assign your vehicle to your Porsche ID user 
account and to allow us to check that you are entitled to use the 
services. When you log on at the start or end of a journey, an up-
to-date list of the available services will also be sent to your vehicle. 
We will process your data in order to fulfil our contract with you. 
 
We store and use the retrieval of the list of available services and 
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. 
 
4.4 Deactivating services and data exchange 
Depending on the type of wireless network connection, the vehicle 
model, the equipment in your vehicle and the activated services, 
the data exchange of the vehicle may: 

c) 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 

d) 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. 

Depending on the vehicle model and the equipment installed, 
vehicle occupants can deactivate data exchange by the PCM or the 
vehicle's Connected Gateway via the wireless connection in the 
system settings, e.g. by switching off the PCM wireless module or 
by activating "private mode". 
 
Depending on the vehicle model and equipment, services and 
functions can also be deactivated individually or in groups. 
 
Any legally required functions and services present and in 
operation, such as the traffic emergency call system "SOS-Call" or 
other emergency call systems, as well as the basic functions 
required for this purpose, shall be excluded from operation.  
 
In order for us to provide these services and functions on a case-
by-case basis, if your vehicle has these services, it may be 
necessary for the vehicle to maintain a wireless network connection 
to wireless cells of the relevant mobile operator (see section 4.1 in 
relation to data exchange in the context of connectivity) and in 
individual cases, to exchange data via a wireless connection, as 
described in the relevant service descriptions at 
www.porsche.com/connect . Services that cannot be deactivated 
are marked as such in the vehicle's Options menu under "Private 
Mode". 
 
4.5 Use of the online services by unregistered drivers 

If other persons use your vehicle, then, depending on the vehicle 
model and equipment, as well as the activated services, the data 
mentioned in section 2 a) to a) may also be gathered, processed 
and used in relation to these persons. If the other person does not 
have a Porsche ID user account, this information will be gathered 
and stored under your Porsche ID user account for technical 
reasons. 
 
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/gb/en/t/privacy. 
 
Last updated: 01.08.2019 
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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=en-gb . 

 
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://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-gb
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 
used to determine the start time of 
navigation. 
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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: 01.08.2019 

 
 
 
 
 
 

 
 


