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Almenn gagnaverndar- og friðhelgisyfirlýsing 
My Porsche og Porsche Connect Store 

 
 
Við, Porsche Smart Mobility GmbH (hér eftir „við“ eða „PSM GmbH“), 
gleðjumst yfir heimsókn þinni á vefsetrið og áhuga þínum á 
fyrirtækinu og vörunum okkar. Það er okkur mikilvægt að vernda 
friðhelgi þína við úrvinnslu á upplýsingunum þínum. Okkur er það 
mjög mikilvægt að standa vörð um persónuupplýsingar þínar og 
meðhöndla þær af trúnaði. Úrvinnsla persónuupplýsinga þinna fer 
eingöngu fram innan gildissviðs lagaskilyrða og gagnaverndarlaga 
Evrópusambandsins, sér í lagi almennu 

persónuverndarreglugerðarinnar (GDPR). Með þessari 
persónuverndarstefnu upplýsum við þig um úrvinnslu 

persónuupplýsinga þinna og persónuverndarréttindi þín hvað varðar 
notkun á svæðinu My Porsche, Porsche Connect-versluninni og 
þjónustu Porsche Connect (hér á eftir kallað „innviðir stafrænnar 
þjónustu Porsche“). Til að fá upplýsingar um aðra þjónustu og tilboð 
frá öðrum fyrirtækjum innan Porsche Group skaltu kynna þér 
viðkomandi persónuverndarstefnur þeirra þjónustuaðila eða 
fyrirtækja. 

 
1. Gagnastjóri og gagnaverndarfulltrúi; 

samskiptaupplýsingar 
 
Gagnastjóri, eins og kveðið er á um í gagnaverndar- og 
friðhelgislöggjöf, er: 
 

Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Þýskalandi. 

 
Ef þú hefur einhverjar spurningar eða tillögur um gagnavernd getur 
þú sent tölvupóst á smartmobility@is.porsche.com eða beint á 
gagnaverndarverði á 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com eða sent bréf á 
neðangreint heimilisfang. 
 

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

 
2. Andlag gagnaverndar 
 

Andlag gagnaverndarinnar eru persónuupplýsingar. Það þýðir allar 
upplýsingar um persónugreindan eða persónugreinanlegan 
einstakling (sem upplýsingarnar fjalla um). . Þetta felur til dæmis í 
sér upplýsingar eins og nafn, póstfang, netfang eða símanúmer og 
einnig upplýsingar sem eru nauðsynlegar á meðan og í gegnum 
notkun á My Porsche, Porsche Connect-versluninni og innviðum 
stafrænnar þjónustu Porsche, svo sem upplýsingar um upphaf, endi 
og umfang notkunar þinnar á vefsvæði okkar og IP-tölu þína. 
 
3. Tegund, umfang, tilgangur og lagagrundvöllur 

gagnavinnslu við notkun á vefsvæðum okkar 
 

Gögn er eða kann að verða safnað þó að þú notir vefsetrið okkar 
án þess að skrá þig inn. Textinn að neðan veitir yfirlit yfir 
mismunandi gerðir söfnunar og úrvinnslu á gögnum og tilgang 
viðkomandi söfnunar og lagastoð. 
 
 

3.1 Sjálfvirk gagnasöfnun 
Þegar þú ferð á vefsetrið okkar sendir vafrinn þinn sjálfkrafa 
upplýsingar af tæknilegum ástæðum. Eftirfarandi gögn eru geymd 
með aðskildum hætti frá öðrum gögnum, sem vera kann að þú 
sendir okkur: 
 
• aðgangsdagur og -tími 
• tímalengd heimsóknar á vefsetrið 
• gerð vafra / útgáfa vafra 
• hvaða stýrikerfi var notað 
• síðurnar sem þú heimsóttir á vefsetrinu okkar 
• sent gagnamagn 
• eðli atburðarins 
• Kerfishrun og svipuð tilvik, 
• IP-Adresse, 
• Lénsheiti, 

 
Unnið er úr þessum gögnum á grundvelli liðar (f) í 1. undirlið 6. 
greinar almennu persónuverndarreglugerðarinnar í þeim tilgangi að 
veita þjónustuna, tryggja tæknilega virkni og greina og fjarlægja 
truflanir. Þar af leiðandi gætum við þeirra hagsmuna sem felast í að 
gera kleift að nota vefsvæði okkar og tæknilega virkni þess. Þegar 
þú heimsækir vefsvæði okkar verður unnið úr þessum gögnum 
sjálfkrafa. Án þessa ákvæðis munt þú ekki geta notað þjónustu 
okkar. Við notum þessi gögn ekki til þess að draga ályktanir um þig. 
 
Yfirleitt eyðum við þessum gögnum eftir 13 mánuði nema í 
undantekningartilvikum þegar við þurfum þau í þeim tilgangi sem 
greint er frá að ofan. Í slíkum tilvikum munum við eyða gögnunum 
tafarlaust þegar sá tilgangur er ekki lengur fyrir hendi. 
 
Að auki er einnig unnið úr þessum gögnum án þess að tengja þau 
tilteknum einstaklingi til þess að framkvæma greiningar og 
endurbætur á frammistöðu. Nánari upplýsingar eru í liðum 3.2 og 
3.3. 
 
3.2 Gagnavinnsla til að bæta vöruframboð okkar á netinu 
 
Gögnin sem við söfnum með sjálfvirkum hætti og nefnd eru í lið 3.1 
eru jafnframt notuð til að bæta frammistöðu innviða stafrænnar 
þjónustu Porsche, til að tryggja framboð miðlanna okkar, hámarka 
upplifun notenda, greina notkun vefsvæðis okkar betur, búa til 
skýrslur fyrir okkur um aðgerðir á vefsvæði og til að veita aðra 
þjónustu sem tengist vefsvæðinu og internetnotkun.  
 
Við vinnum úr gögnunum þínum í samræmi við lögmæta hagsmuni 
okkar hvað varðar frammistöðu og framboð á vörum okkar, sem og 
hvað varðar greiningu á hegðun notenda og gesta vefsvæðis okkar. 
Gögnin verða geymd í 13 mánuði og þau verða ekki tengd tilteknum 
einstaklingi.  
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Þar að auki er það hluti af úrvinnslunni sem hér er lýst að geyma 
kökur. Nánari upplýsingar eru í lið 3.3. 

 
3.3 Kökur 
Þegar þú heimsækir vefsvæði okkar gætu svokallaðar „kökur“, eða 
litlar skrár, verið geymdar á tækinu þínu til að bjóða þér upp á 
yfirgripsmeira framboð eiginleika svo notkun þín verði þægilegri og 
hægt verði að sérsníða tilboð fyrir þig. Ef þú vilt ekki nota kökur 
getur þú komið í veg fyrir geymslu þeirra á tækinu þínu með því að 
nota samsvarandi stillingar í netvafranum þínum eða með því að 
nota aðrar leiðir til að mótmæla úrvinnslu þeirra. 
Við notum vafrakökur til úrvinnslu á upplýsingum um notendur okkar 
til að uppfylla samninginn við notendur okkar og vegna lögmætra 
hagsmuna okkar af því að bjóða upp á notendavænar og öruggar 
vefsíður. 
 
4. Skráning á Porsche ID notandareikningi 
 

Þegar þú skráir þig fyrir og notar My Porsche, Porsche Connect 
búðina og stafræn þjónustukerfi Porsche, er persónuupplýsingum 
safnað, unnið úr þeim og þær notaðar auk þess að vera kann að 
þær verði sendar til þriðju aðila eins og lýst er að neðan til að bjóða 
þér upp á alla þjónustu My Porsche, Porsche Connect búðarinnar 
og stafræna þjónustu Porsche ásamt því að uppfylla gildandi 
samningsskuldbindingar okkar í þeim efnum. Við framkvæmum alla 
gagnaúrvinnslu, sem lýst er í þessum hluta, annaðhvort - að því 
marki sem lýst er - á grundvelli samþykkis þíns eða til að uppfylla 
samning okkar við þig. 
 
4.1 Skráningarferli 
Til að nota My Porsche er nauðsynlegt að skrá sig fyrir þjónustu 
Porsche. Skráning getur átt sér stað með tvenns konar hætti og 
getur þú valið hvernig þú vilt skrá þig: 
 
1. Boð um skráningu frá viðurkenndum söluaðila 
Ef þú vilt getur viðurkenndur söluaðili fært inn upplýsingar, sem þú 
hefur veitt söluaðilanum, fyrir þig í gegnum aðgang söluaðilans að 
kerfum okkar. Ef um slíkt er að ræða færðu síðan, til dæmis, hlekk 
í tölvupósti sem þú notar til að staðfesta skráningu þína. Athugaðu 
að viðurkenndir söluaðilar eru sjálfstæð fyrirtæki sem við höfum 
engin áhrif á. Annað atriði er notað fyrir aukalega sannprófun. Eitt 
dæmi er kóði, sem sendur er í textaskilaboðum, sem þú skráir svo 
á My Porsche. 
 
2. Eigin skráning 
Ef skráning hefur ekki farið fram í gegnum viðurkenndan söluaðila 
getur þú skráð þig sjálf/ur og fært sjálf/ur inn upplýsingar um þig. 
Í ákveðnum löndum getur þú einnig bætt við ökutæki og notað aðra 
stafræna þjónustu sem krefst eignarhalds á ökutæki. Til að gera 
slíkt þarftu einnig að hlaða upp afriti af persónuskilríki og 
staðfestingu á eignarhaldi og – ef þú ert ekki eigandi ökutækisins – 
umboði frá eiganda ökutækisins eftir að þú hefur skráð 
auðkennisnúmer ökutækisins. Farið verður yfir skjölin út frá okkar 
eigin viðmiðunum um sannprófanir. Sem staðfestingu á sannprófun 
munum við einnig geyma nöfn, fæðingardaga, fæðingarstaði, 
heimilisföng og upplýsingar um gildistíma skjalanna sem birtast í 
viðeigandi persónuskilríkjum og auðkennisnúmer ökutækisins, nöfn 
eigenda og heimilisföng sem koma fram á skjölum um eignarhald. 
Eftir að sannprófuninni er lokið verður afritum þessara skjala eytt. 
Eftir sannprófun færðu, til dæmis, hlekk í tölvupósti sem þú notar til 
að staðfesta skráningu þína. Annað atriði er notað fyrir aukalega 
sannprófun. Eitt dæmi er kóði, sem sendur er í textaskilaboðum, 
sem þú skráir svo á My Porsche. 
 
(a) Nauðsynlegar upplýsingar við skráninguna 
Þegar þú skráir þig á My Porsche, þarftu – ef um eigin skráningu er 
að ræða – að færa inn netfang (Porsche ID), lykilorð, nafn þitt og 
alla titla og nafnauka, heimilisfang og sambandsupplýsingar, 
farsímanúmer, netfang og, þar sem slíkt á við, tungumál sem þú vilt 
nota í samskiptum við okkur – eða ef um skráningu í gegnum 
viðurkenndan söluaðila er að ræða – að staðfesta þessar 
upplýsingar á My Porsche. Þessar upplýsingar eru nauðsynlegar til 

að setja upp og hafa umsjón með Porsche ID notandareikningi 
þínum svo þú getir notað alla þjónustu og eiginleika sem My 
Porsche og Porsche Connect búðin bjóða upp á. Í völdum löndum 
getur þú einnig notað vöruframboð okkar sem hugsanlegur 
viðskiptavinur. Ef um slíkt er að ræða þarftu bara að gefa upp nafn, 
netfang og lykilorð. Við þurfum á þessum upplýsingum að halda – 
og þar sem svo á við, frekari upplýsingum – ekki síst til að geta 
svarað beiðnum, spurningum og gagnrýni. 
Við geymum einnig upplýsingar um hvenær þú skráðir þig síðast 
inn. 
Við skráninguna framkvæmum við trúverðugleikapróf á nafni þínu 
og heimilisfangi. 
 
(b) Valfrjálsar upplýsingar við skráninguna 
Við skráninguna býðst þér einnig tækifæri til þess að veita aðrar 
valfrjálsar upplýsingar eins og viðbótarupplýsingar um nafn (t.d. 
akademíska titla, o.s.frv.), samskiptaupplýsingar fyrir fyrirtæki, 
fæðingardag, önnur símanúmer, greiðslukortaupplýsingar (sem eru 
eingöngu geymdar hjá greiðsluþjónustufyrirtæki), og 
skráningarnúmer ökutækisins þíns auk persónulegs heitis 
ökutækisins. Þú getur einnig veitt upplýsingar um áhugamál þín og 
kjörstillingar auk þess hvernig þú vilt að við höfum samband við þig. 
Athugaðu að þessar upplýsingar eru ekki nauðsynlegar fyrir 
skráninguna og það er algjörlega þín ákvörðun hvort þú viljir veita 
okkur þessar upplýsingar. 
 
4.2 Stafræn þjónustukerfi Porsche: gagnavinnsla eftir 

skráningu 
Ef þú hefur stofnað Porsche-notandareikning (Porsche ID) munum 
við deila grunnupplýsingum um notandareikninginn þinn og 
ökutækin þín með traustum Porsche-söluaðilum til þess að geta 
veitt þér þjónustu samtaka söluaðila okkar. Til viðbótar við 
verksmiðjunúmer ökutækis munum við senda notandanafn þitt (á 
Porsche-notandareikningi), vöruframboð eða framboð þjónustu og 
tilboð á vörum fyrir notandareikning þinn eða ökutæki, sem og 
upplýsingar um viðeigandi viðburði. Þetta verður gert sem hluti af 
stofnun, breytingum eða eyðingu notandareikningsins, þegar 
ökutæki eru tengd við hann, val á seljanda eða þegar þjónusta er 
virkjuð eða gerð óvirk.  
 
Ef þú hefur valið viðurkenndan seljanda og veitt samþykki þitt verður 
persónuupplýsingum þínum sem geymdar eru í My Porsche, sér í 
lagi samskiptaupplýsingar, gögn um stuðning, samninga og 
þjónustu, sem og gögn um áhugasvið þitt, ökutækin þín og þjónustu 
sem þú notar, einnig deilt með viðurkennda seljandanum og þær 
samstilltar við allar persónuupplýsingar sem geymdar eru um þig. 
Ef þú vilt ekki lengur að gögn um þig verði send áfram getur þú 
breytt því í notandastillingunum. Fyrrnefnd gögn verða ekki lengur 
send til viðurkennds seljanda frá þeirri dagsetningu. Af tæknilegum 
ástæðum gæti það tekið allt að 24 klst. fyrir samþykki þitt og lok 
gagnasendinga að taka gildi. Lagagrundvöllur úrvinnslu gagna þinna 
í tengslum við þetta felst í þínu samþykki. 
 
4.3 Að eyða Porsche-notandareikningi 
Ef þú eyðir Porsche-notandareikningi þínum verður notandasíðu 
þinni á My Porsche einnig eytt. Þó að það verði að geyma gögn af 
lagalegum ástæðum er samt sem áður lokað fyrir þau (svokölluð 
takmörkun á úrvinnslu). Gögnin eru tiltæk fyrir frekari notkun, sér í 
lagi notkun á þjónustu, en eru svo ekki lengur til staðar. Virkni 
þjónustunnar gæti verið takmörkuð eða engin. Þú munt ekki lengur 
geta opnað My Porsche. Ef aðrir traustir aðilar innan Porsche 
Group, og á meðal söluaðila þess, stunda úrvinnslu 
persónuupplýsinga innan síns ábyrgðarsviðs verður úrvinnsla þeirra 
gagna óbreytt. Ef gögn hafa verið send til seljanda að þínu vali, á 
grundvelli samþykkis þíns, munum við láta seljandann vita að þú 
hafir eytt Porsche-notandareikningi þínum. 
 
5. Viðtakendur persónuupplýsinga 
Viðtakendur innan fyrirtækis: Innan Porsche Smart Mobility 

GmbH munu eingöngu þeir einstaklingar sem þurfa þess, í þeim 
tilgangi sem tilgreindur er í lið 3 hér að ofan, hafa aðgang að 
gögnunum. 
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Viðtakendur utan fyrirtækis:  
Við sendum gögn þín eingöngu til viðtakenda utan Porsche Smart 
Mobility GmbH ef það reynist nauðsynlegt til að veita viðkomandi 
stafræna þjónustu Porsche, ef önnur lagaleg heimild er fyrir hendi 
eða ef við höfum samþykki þitt fyrir því. 
Viðtakendur utan fyrirtækis gætu verið:  
 
a) Vinnsluaðilar:  
Fyrirtæki innan Porsche AG-samstæðunnar eða utanaðkomandi 
þjónustuaðilar sem við notum til að veita þjónustu,  til dæmis hvað 
varðar tæknilega innviði og viðhald fyrir framboð Porsche Smart 
Mobility GmbH. Við veljum þessa vinnsluaðila vandlega og höfum 
reglulegt eftirlit með þeim til að tryggja að gætt sé að 
persónuvernd. Þjónustuaðilarnir mega eingöngu nota gögn í þeim 
tilgangi sem við tilgreinum.  
 
b) Opinberir aðilar 
Yfirvöld og ríkisstofnanir, svo sem saksóknarar, dómstólar eða 
skattayfirvöld, sem við verðum að senda persónuupplýsingar af 
lagalegum ástæðum. Flutningur fer fram á grundvelli liðar (c) í 1. 
undirlið 6. greinar almennu persónuverndarreglugerðarinnar. 
 
c) Einkaaðilar 
Söluaðilar, samstarfsaðilar eða aðstoðarfólk sem fær gögn á 
grundvelli samþykkis, til þess að hægt sé að framfylgja samningi 
við þig eða til þess að vernda lögmæta hagsmuni, til að mynda 
Porsche-umboð, fjármögnunarbankar, aðrir þjónustuveitendur eða 
flutningsaðilar. Flutningur fer fram á grundvelli liða (a), (b) og/eða (f) 
í 1. undirlið 6. greinar almennu persónuverndarreglugerðarinnar. 
 
6.  Gagnavinnsla í þriðju löndum 
 
Ef einstakar aðgerðir hjá stafrænum þjónustukerfum Porsche eru 
framkvæmdar fyrir okkar hönd af þjónustuaðilum, sem ekki eru með 
skráða starfsstöð eða gagnaúrvinnslustöð í aðildarlandi 
Evrópusambandsins eða ríki, sem er aðili að evrópska 
efnahagssvæðinu, tryggjum við fyrir miðlun á gögnunum að 
annaðhvort sé boðið upp á fullnægjandi gagnavernd og friðhelgi hjá 
fyrirtæki viðtakandans (t.d. með eigin vottun á viðtakandanum 
samkvæmt samkomulagi Evrópusambandsins og Bandaríkjanna til 
varnar friðhelgi einkalífsins eða með samningi við viðtakandann með 
„stöðluðum samningsákvæðum ESB“) og/eða að samþykki þitt hafi 
borist með fullnægjandi hætti. 
 
Þú getur haft samband við okkur til að fá yfirlit yfir viðtakendur í 
þriðju löndum og afrit af sérstökum samningsákvæðum, sem samið 
hefur verið um, til að tryggja fullnægjandi gagnavernd og friðhelgi. 
Til að gera slíkt skaltu nota upplýsingarnar í hluta 1. 
 
7.  Frekari þjónusta fyrir My Porsche 
 
7.1 Meðhöndlun greiðsluupplýsinga 

Til að vinna úr greiðslum fyrir vörur innan My Porsche og Porsche 
Connect notum við greiðslumiðlunina Arvato Distribution GmbH, 
Gottlieb-Daimler-Str. 1, D-33428 Harsewinkel („Arvato“). 
Meðhöndlun kreditkortaupplýsinga þinna sem og úrvinnsla greiðslna 
fer eingöngu fram innan kerfa greiðslumiðlunarinnar. Ef þú slærð 
inn kreditkortaupplýsingar er það gert í innsláttarreit á vegum 
greiðslumiðlunarinnar, sem geymir þessar upplýsingar aðskildar frá 
öðrum upplýsingum og notar þær til að framkvæma greiðslur fyrir 
þig. Við hvorki söfnum né geymum kreditkortaupplýsingar þínar. 
Vinsamlegast hafðu samband við greiðslumiðlunina varðandi 
tegund, umfang og tilgang söfnunar og notkunar á 
kreditkortaupplýsingum þínum. 
 
Fyrir þína hönd vinnur greiðslumiðlunin úr viðskipta- og 
samskiptaupplýsingum þínum (nafni, póstfangi, netfangi, 
viðskiptavinanúmeri á Porsche Connect og, ef við á, upplýsingum 
um fyrirtæki og dótturfyrirtæki) og verksmiðjunúmeri ökutækis, 
eingöngu vegna skuldastýringar (þar á meðal eftirlits með 
reglufylgni ef þess er krafist samkvæmt lögum) og til þess að kanna 

lánshæfi þitt.  Lagagrundvöllur gagnavinnslu í ofangreindum tilgangi 
er að uppfylla lagalegar skuldbindingar sem við föllum undir eða 
lögmætir hagsmunir okkar hvað varðar að hlíta lagaskilyrðum. 
 
 
7.2 Stuðningur frá þjónustuveri 
Þú getur fengið stuðning frá þjónustuveri þegar þú notar innviði 
stafrænnar þjónustu Porsche. Til dæmis getur þú beðið um að 
breytingar verði gerðar á persónulegum viðskiptavinargögnum 
þínum, þjónustu sem bókuð er á netinu og annarri þjónustu með því 
að hringja í þjónustuverið . Til að gera þetta verður þú að gefa 
þjónustuverinu upplýsingar um Porsche-notandareikninginn þinn. 
Þegar þú hefur gert grein fyrir þér, með Porsche-notandareikningi 
eða með öðrum öryggisaðgerðum, mun þjónustuverið opna 
notandareikninginn þinn eða My Porsche og gera þær 
breytingar/framkvæma þær aðgerðir sem þú óskaðir eftir. 
Starfsfólk þjónustuvers mun eingöngu gera það sem þú biður um 
með skýrum hætti. Enn fremur, ef þú hefur samþykkt að það megi 
hafa samband við þig í gegnum viðeigandi leiðir, gæti þjónustuverið 
haft beint samband við þig í gegnum 
síma/smáskilaboð/tölvupóst/spjall eins og þörf er á til að aðstoða 
þig við skráningu, virkjun þjónustu og notkun hennar. 
 
Lagagrundvöllur úrvinnslu gagna þinna í þjónustuveri felst í því að 
verið er að framfylgja samningi. 
 
7.3 Veiting þjónustu og upplýsingar um ábyrgð 
Til þess að geta gefið þér upplýsingar um ökutækið þitt, gildandi 
ábyrgð og innköllunaraðgerðir á svæðinu My Porsche vinnum við úr 
gögnum um búnað og ökutæki, svo sem verksmiðjunúmeri 
ökutækis, gildandi ábyrgð, árgerð og mynd af bíltegundinni. 
Úrvinnsla persónuupplýsinga fer fram til að við getum framfylgt 
samningi okkar við þig. Við fáum fyrrnefnd gögn, í þessum tilgangi, 
á því tímabili sem þú átt viðkomandi ökutæki.  
 
7.4 Beiðni um þjónustuskoðun 
Til að óska eftir þjónustuskoðun hjá söluaðilum og þjónustuaðilum 
Porsche í gegnum My Porsche gætum við veitt fyrirtækjum að þínu 
vali, og samkvæmt þinni beiðni, upplýsingar um þig sem viðskiptavin 
og um ökutækið þitt. Ef þú veitir okkur samþykki þitt fyrir að gera 
þetta, sem hluta af þjónustubeiðni í gegnum My Porsche, munum 
við gefa upp nafn þitt, póstfang, símanúmer, netfang, Porsche-
notandareikning, verksmiðjunúmer ökutækis, gerð ökutækis, 
dagsetningar sem þú óskar eftir, umfang þjónustu sem þú óskar 
eftir og viðbótarskilaboð frá þér sem fylgja beiðninni, sem og þær 
samskiptaleiðir sem þú óskar eftir að söluaðili eða þjónustuaðili noti 
til að bregðast við beiðninni. Flutningur persónuupplýsinga 
grundvallast á samþykki þínu í stakt skipti, innan ramma þeirrar 
tilteknu þjónustubeiðni.  
 
Við geymum einnig þjónustubeiðnir þínar til að geta framfylgt 
samningi okkar við þig svo lengi sem notandareikningur þinn er til 
staðar. 
 
8. Réttindi skráðra aðila 
 

Sem skráður aðili áttu ýmiss konar réttindi. Einkum: 
 
Réttur á lagfæringum og uppsögn: Þér er heimilt að krefjast 
þess að röng gögn séu leiðrétt, og að því marki sem lagaskilyrði 
heimila, að gögnum þínum verði eytt.  

 
Rétt til leiðréttingar og eyðingar: Þú getur óskað eftir því að við 
leiðréttum rangar upplýsingar, og að því marki sem slíkt uppfyllir 
lög og reglur, ljúkum við ófullnægjandi upplýsingar eða eyðum 
upplýsingum um þig. Að því marki sem ákvæði laga um 
gagnageymslu stríða gegn gagnaeyðingu munu takmarkanir gilda 
um slíka úrvinnslu (sjá að neðan). 
 
Takmarkanir á úrvinnslu: Þú getur óskað eftir því að við 
takmörkum úrvinnslu á gögnunum þínum að því marki sem það er í 
samræmi við lög og reglur. 
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Flytja eigin gögn: Ef þú hefur veitt okkur gögn fyrir tilstilli 
samnings eða samþykkis er þér heimilt, að því marki sem 
lagaskilyrði heimila, að óska eftir því að fá afhent gögnin sem þú 
gafst upp á skipulegu, almennu og tölvulesanlegu sniði, eða óska 
eftir því að flytjum þau til annars ábyrgðaraðila. 
 
Andmæla gagnavinnslu ef um er að ræða lagagrundvöll sem 
felst í „lögmætum hagsmunum“: Ef ákveðnar aðstæður skapast 
hjá þér er þér heimilt, hvenær sem er, að mótmæla úrvinnslu okkar 
á gögnum að því marki sem það byggist á lagagrundvelli sem felst 
í „lögmætum hagsmunum“. Ef þú nýtir þér andmælarétt þinn munum 
við hætta úrvinnslu úr gögnum þínum nema við getum fært sönnur 
á, í samræmi við lagaskilyrðin, að til staðar séu ríkar, lögmætar 
ástæður fyrir því að halda úrvinnslu áfram sem hafa meira vægi en 
réttindi þín.  
 
Andmæla kökum: Þér er einnig heimilt að andmæla notkun á 
kökum hvenær sem er. Nánari upplýsingar má finna í stefnu okkar 
um kökur. 

 
Afturköllun samþykkis: Ef þú hefur gefið út yfirlýsingu um 
samþykki fyrir úrvinnslu á gögnunum þínum okkur til handa getur þú 
afturkallað það til framtíðar hvenær sem er. Lögmæti úrvinnslu 
gagna þinna fram að afturkölluninni helst óbreytt af slíku. 
 
Réttur til kvartana til eftirlitsaðila: Þú getur einnig kvartað til 
viðeigandi eftirlitsaðila ef þú telur að úrvinnsla á gögnum þínum 
brjóti gegn gildandi lögum. Til að gera slíkt getur þú haft samband 
við persónuvernd með lögsögu á dvalarstað þínum eða landi eða 
persónuvernd með lögsögu yfir okkur. 
Hafa samband við okkur: Auk þess getur þú haft samband við 
okkur endurgjaldslaust ef spurningar vakna um söfnun og/eða 

úrvinnslu á persónuupplýsingum þínum, réttindi þín sem skráðs 
aðila, og/eða hvert það samþykki sem þú kannt að hafa veitt. Ef þú 
hyggst nýta þér einhver af þeim réttindum, sem fjallað er um að 
ofan, skaltu hafa samband við smartmobility@is.porsche.com eða 
nota heimilisfangið sem tilgreint er í hluta 1 að ofan. Þegar þú setur 
þig í samband við okkur skaltu ganga úr skugga um að við getum 
auðkennt persónu þína með afdráttarlausum hætti. 
 
9. Gagnaöryggi 
 

Við höfum gripið til allra fullkomnustu tækni- og skipulagsráðstafana, 
sem þörf er á, til að tryggja viðeigandi vernd gegn áhættu í 
samræmi við gildandi lagareglur. 
 
10. Tenglar á tilboð frá þriðju aðilum 

 

Vefsetur annarra þjónustuaðila, sem hlekkjað er á af þessu vefsetri, 
hafa verið og eru hönnuð og í boði þriðju aðila. Við höfum engin áhrif 
á hönnun, innihald eða virkni þessara tengdu vefsetra. Við viljum 
sérstaklega undirstrika að við höfum ekkert með innihald vefsetra 
að gera sem tengd eru með vefhlekkjum. Athugaðu að vefsetur 
þriðju aðila, sem tengd eru með hlekkjum af þessu vefsetri, kunna 
að setja inn eigin vefkökur á tækið þitt og/eða safna 
persónuupplýsingum. Við höfum engin áhrif á slíkt. Hafðu beint 
samband við viðkomandi aðila, sem bjóða upp á tengdu vefsetrin, 
eins og við á til að fá upplýsingar í þessum efnum. 
 
Síðast uppfært: 01.08.2018 

 
 

mailto:connect@is.porsche.com
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Sérstök gagnaverndar- og friðhelgisyfirlýsing 
My Porsche þjónusta og Porsche Connect þjónusta 

 
 
Hjá My Porsche eða Porsche Connect búðinni getur þú óskað eftir 
þjónustu My Porsche eða Porsche Connect og virkjað þjónustuleyfi. 
Til að gera slíkt verður þú að vera skráð/ur hjá My Porsche og vera 
með Porsche ID notandareikning. Allt eftir því hvaða þjónustu um 
ræðir getur þú notað og stjórnað þjónustu My Porsche og Porsche 
Connect í gegnum ýmis Porsche-forrit og í gegnum My Porsche og, 
ef það er í boði fyrir ökutækið þitt, inni í ökutækinu þínu í gegnum 
þráðlausa nettengingu. 
 

1. Ósk um og virkjun á þjónustu 
 

Þú getur óskað eftir einstakri eða margvíslegri My Porsche og 
Porsche Connect þjónustu og virkjað þjónustuleyfi. Þegar þú velur 
viðkomandi þjónustu eða þjónustupakka getur þú einnig skoðað 
sérstakar upplýsingar um söfnun, úrvinnslu og notkun gagna, sem 
gilda um viðkomandi, í þjónustulýsingu viðkomandi þjónustu. Til að 
setja fram og uppfylla beiðni og samningssamband við þig í 
tengslum við hana, vinnum við ekki bara viðkomandi beiðni um 
upplýsingar heldur einnig persónuupplýsingarnar sem við söfnuðum 
við skráninguna. Þú getur breytt upplýsingum um heimilisfang 
greiðanda áður en vinnslu á beiðninni lýkur. Ef þú gerir það munum 
við nota greiðslufangið, sem þú gafst upp, við gjaldtöku og útgáfu 
reikninga. 
 
Við notum greiðsluþjónustuna Arvato við úrvinnslu á greiðslum fyrir 
greidda þjónustu My Porsche og Porsche Connect (sjá hluta 5 í 
almennu gagnaverndar- og friðhelgisyfirlýsingunni fyrir My Porsche 
og Porsche Connect búðina). Umsjón með 
greiðslukortaupplýsingum þínum og vinnsla á greiðslu fer eingöngu 
fram í gegnum kerfi greiðsluþjónustunnar. Þegar óskað er eftir 
greiddri þjónustu sendum við upphæð reikningsins til 
greiðsluþjónustunnar ásamt einnota færslulykli sem nota má til að 
ráðstafa greiðslu þinni við úrvinnslu á greiðslunni. Ef þú færir inn 
greiðslukortaupplýsingar þegar þú óskar eftir þjónustu á það sér 
stað beint í gegnum innsláttarreit greiðsluþjónustunnar sem geymir 
upplýsingarnar með sjálfstæðum hætti og notar þær við greiðslur 
þínar. Við söfnum hvorki né geymum greiðslukortaupplýsingar frá 
þér. Því skaltu óska eftir upplýsingum frá greiðsluþjónustunni 
varðandi eðli, umfang og tilgang söfnunarinnar og notkun á 
greiðslukortaupplýsingum þínum. Frekari upplýsingar um 
meðhöndlun greiðslukortaupplýsinga og úrvinnslu á greiðslum má 
finna í almennu gagnaverndar- og friðhelgisyfirlýsingunni fyrir My 
Porsche og Porsche Connect búðina. 
 
Þegar úrvinnslu beiðninnar er lokið getur þú virkjað þjónustuna. 
Þegar þú gerir það mun kerfið geyma notkunarheimildina og listinn 
yfir þjónustu í boði uppfærður því til samræmis. 
 
Í mörgum löndum eru kröfur um að til þess að geta notað ákveðna 
Smart Mobility-þjónustu (t.d. að nýta þér hleðslustöðvar) verður þú 
að hafa sérútbúið kort (Porsche-notandakort) sem inniheldur RFID-
flögu og er sent í pósti. Þegar það berst verður að virkja kortið í My 
Porsche-gáttinni og er þá hægt að nota það til auðkenningar á 
tilgreindum stöðum (t.d. á hleðslustöðum). Kortið er með 
auðkennisnúmer sem er hægt að nota til að tengjast 
notandareikningi þínum. Engar persónuupplýsingar, sér í lagi nafn 
eða heimilisfang, eru geymdar stafrænt á kortinu sjálfu, fyrir utan 
auðkennisnúmerið.  
Ef kortið týnist getur notandi lokað því í My Porsche-gáttinni. 
Nema annað sé tekið fram grundvallast sá flutningur sem hér er lýst 
á lið (b) í 1. undirlið 6. greinar almennu 
persónuverndarreglugerðarinnar.  
 

2. Notkun á þjónustunni My Porsche og Porsche Connect 
 

Þú getur notað þjónustuna My Porsche og Porsche Connect, sem 
þú hefur óskað eftir og eftir því um hvaða þjónustu er um að ræða, 
í ökutækinu þínu (að því marki sem slíkt er í boði fyrir ökutækið þitt) 
í gegnum þráðlausa nettengingu eða í gegnum önnur endatæki í My 
Porsche, Porsche Connect smáforritinu og Porsche Car Connect 
smáforritinu og, þar sem svo á við, einnig frá mörgum eða öllum 
aðgangsstöðum. Til þess mun ökutækið þitt eða viðkomandi 
endatæki tengjast stafrænum þjónustukerfum Porsche. 
 
Ef þú notar umbeðna netþjónustu í gegnum My Porsche eða 
Porsche Connect búðina í ökutækinu þínu eða á öðrum endatækjum 
munum við vinna úr persónuupplýsingum þínum í því skyni að bjóða 
upp á notkun netþjónustunnar, í stoðtilgangi og í öðrum 
sértilgreindum tilgangi. Nema annað sé tekið fram söfnum við, 
vinnum úr og notum persónuupplýsingar þínar aðeins eftir því sem 
nauðsynlegt er til að bjóða þér upp á viðkomandi þjónustu My 
Porsche eða Porsche Connect. 
 
Við notkun á einstökum þjónustum My Porsche eða Porsche 
Connect fer fram úrvinnsla á eftirfarandi flokkum af 
persónuupplýsingum, eftir því hvernig viðkomandi þjónusta virkar, í 
því skyni að bjóða þér upp á viðkomandi þjónustu og hrinda í 
framkvæmd og uppfylla viðeigandi samningssamband okkar við þig. 
Lagastoðin í öllum tilvikum er framfylgd á samningi. 
 
a) Auðkennisupplýsingar, eins og upplýsinganúmer 

ökutækisins, Porsche ID auðkennið þitt og tækis- og 
kerfisauðkenni endatækja þinna og hreyfanlegra 
fjarskiptaeininga, sem þörf er á til að persónugreina þig eða 
til að auðkenna endatækið þitt eða ökutæki svo koma megi 
á tengingum til að nota megi þjónusturnar eða fá aðgang að 
efni. 

b) Leyfisupplýsingar, sem sýna að ökutækið eða viðkomandi 
endatæki hefur verið virkjað fyrir viðeigandi þjónustu Porsche 
Connect og hægt er að tengja við skráningarupplýsingarnar 
þínar í stafrænum þjónustukerfum Porsche. 

c) Nauðsynlegar innskráningarupplýsingar þegar þú vilt nota 
þjónustu annarra þjónustuaðila sem krefjast innskráningar í 
ökutæki þínu eða á öðrum endatækjum. 

d) Samskiptaupplýsingar, sem eru nauðsynlegar til að koma á 
tengingu á milli ökutækisins þíns og/eða annarra endatækja 
og miðlara okkar eða miðlara utanaðkomandi þjónustuaðila 
sem býður upp á efni fyrir þjónustu Porsche Connect. 

e) Upplýsingar um staðsetningu og hreyfingu, sem eru 
nauðsynlegar til að sýna efni í ökutækinu í tengslum við 
staðsetningu þína. 

f) Raddupplýsingar, sem virkja raddskipanir og raddnotkun hjá 
ákveðinni þjónustu Porsche Connect. Raddupplýsingar eru 
sendar á upptökusniði til okkar frá ökutækinu eða endatæki í 
því skyni að breyta þeim yfir í texta. Þjónustuaðili býr svo til 
texta sem er sendur til baka til ökutækisins en síðan er 
upptökunni eytt hjá okkur. 

g) Samskiptaupplýsingar, sem eru notaðar við 
samskiptaþjónustu eins og að senda tölvupóst eða 
textaskilaboð. 

h) Greiðsluupplýsingar svo sem sundurliðaður reikningur vegna 
hleðslu: Ef nauðsyn krefur munum við tengja þessar 
upplýsingar við póstfang þitt og greiðsluupplýsingar til að 
útbúa reikning fyrir stakt tilvik. 

i) Annað efni, sem verður að miðla til okkar eða þjónustuaðila, 
til að hægt sé að framkvæma þjónustu fyrir þig. 

 
Ítarlegar upplýsingar um hvaða gögnum við söfnum og vinnum úr 
hjá tilteknum netþjónustum má finna í þjónustulýsingu viðkomandi 
netþjónustu á https://connect-store.porsche.com/is/en. 

https://connect-store.porsche.com/is/en
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Við geymum innihald þjónustusímtals, ásamt verksmiðjunúmeri 
ökutækisins og tímastimpli, í 12 mánuði fyrir gagnagrunn til að setja 
saman nafnlausa tölfræði um notkun.  
 
3. Notkun á þjónustu utanaðkomandi þjónustuaðila 
 

Ef þú notar þjónustu utanaðkomandi þjónustuaðila, sem ekki er 
hægt að óska eftir í gegnum Porsche Connect búðina, getur verið 
að efni slíkrar þjónustu birtist í ökutækinu þínu eða á endatækinu 
þínu og að upplýsingum sé miðlað á milli ökutækisins þíns eða 
endatækis og þjónustuaðilans. Með því að tengja farsímaendatæki 
við ökutækið þitt birtist efni aðeins í innbyggða upplýsinga- og 
afþreyingarkerfi ökutækisins (Porsche Communication 
Management eða PCM). Við nýtum okkur hvorki slíka þjónustu 
utanaðkomandi þjónustuaðila né fylgjumst með efni þeirra. Því 
skaltu gæta að viðeigandi gagnaverndar- og friðhelgisupplýsingum 
frá viðkomandi utanaðkomandi þjónustuaðila. 
Þegar þú notar slíka þjónustu utanaðkomandi þjónustuaðila er 
mögulegt að persónuupplýsingar þínar verði notaðar umfram það 
sem nauðsynlegt er til að veita þjónustuna og til þess að þjónustan 
virki sem skyldi. 
 
Við höfum engin áhrif á úrvinnslu gagna utanaðkomandi 
þjónustuaðila eða staðsetningu gagnaúrvinnslu þeirra. Því skaltu 
ráðfæra þig við viðkomandi utanaðkomandi þjónustuaðila um eðli, 
umfang og tilgang söfnunar og notkunar hans á 
persónuupplýsingum þínum þegar kemur að viðkomandi 
netþjónustu. 
 
Við framkvæmum alla gagnaúrvinnslu, sem lýst er í þessum hluta, 
þ.e. flutning til utanaðkomandi þjónustuaðila, í því skyni að uppfylla 
samning okkar við þig. 
 
4. Sérstakar athugasemdir um notkun á þjónustu 

Porsche Connect í ökutækinu 
 
Innbyggða PCM í ökutækinu þínu og farsímaviðmótið fyrir 
ökutækistengda þjónustu („Connected Gateway“, eða cGW) kann að 
verða tengt, að því marki sem það er í boði fyrir ökutækið þitt, við 
stafræn þjónustukerfi Porsche í gegnum þráðlausar nettengingar. 
Þau gera þér kleift að notfæra þér þjónustu Porsche Connect, sem 
þú hefur óskað eftir í gegnum Porsche Connect búðina okkar, 
ásamt því að notfæra þér þjónustu utanaðkomandi þjónustuaðila, 
sem þú hefur óskað eftir annars staðar og er óháð 
þjónustuframboði okkar, í ökutækinu þínu. 
 
4.1 Tenging 
 
Það fer eftir eiginleikum ökutækisins þíns hvort koma megi á 
tengingu með því að hringja í gegnum viðmót ökutækisins með 
þráðlausri nettengingu frá utanaðkomandi þjónustuaðila eða í 
gegnum þráðlausu neteininguna í PCM búnaði ökutækisins. Það fer 
eftir eiginleikum ökutækisins þíns hvort þráðlausa neteiningin í PCM 
búnaðinum sé með ísett eða forísett ísetjanlegt SIM kort eða 
varanlega ísett SIM kort. 
 
Nema annað sé tekið fram með skýrum hætti framkvæmum við alla 
gagnaúrvinnslu, sem lýst er í þessum hluta, til að uppfylla samning 
okkar við þig. 
 
4.1.1 Skilgreiningar 

a) Ísett ísetjanlegt SIM kort 
Það fer eftir eiginleikum ökutækisins þíns hvort þú getir 
komið á tengingu sjálf/ur í ökutækinu þínu með SIM korti 
sem þú setur í ökutækið og þú hefur fengið frá 
símafyrirtækinu þínu („ísett ísetjanlegt SIM kort“). 
Viðkomandi netþjónustuaðili ber ábyrgð á ísetta 
ísetjanlega SIM kortinu og gagnavinnsluferlunum sem 
tengjast því. Hafðu samband við viðkomandi 
netþjónustuaðila til að fá upplýsingar um eðli, umfang og 
tilgang söfnunar, úrvinnslu og notkunar á gögnum og um 
gagnaöryggi við merkjasendingar. 

b) Forísett ísetjanlegt SIM kort 
Það fer eftir eiginleikum ökutækisins þíns hvort koma 
megi á tengingu með ísetjanlegu SIM korti sem 
framleiðandinn hefur þegar sett í fyrir þig („forísett 
ísetjanlegt SIM kort“). Frekari upplýsingar um framboð 
eftir löndum má finna á https://connect-
store.porsche.com/is/en. 

c) Varanlega ísett SIM kort 
Það fer eftir eiginleikum ökutækisins þíns hvort koma 
megi á tengingu með SIM korti sem framleiðandinn hefur 
þegar sett í ökutækið þitt og ekki er hægt að skipta um 
(„varanlega ísett SIM kort“). Varanlega ísett SIM kort er 
ekki hægt að fjarlægja handvirkt til að rjúfa tenginguna. 
Frekari upplýsingar um ábyrgð á gagnaúrvinnsluferlum í 
tengslum við varanlega ísetta SIM kortið má finna í hluta 
4.1.3 að neðan. 

d) Rekstraraðili netkerfis og rekstraraðili sýndarnetkerfis 
„Rekstraraðili (síma-) netkerfisins“ rekur fjarskiptanet og 
býður viðkomandi viðskiptavinum upp á aðgang að 
netkerfinu. „Rekstraraðili sýndarnetkerfisins“ setur 
saman einstakar netlausnir á grundvelli innviða og tækni 
fjölmargra netrekstraraðila án þess að eiga sjálfur innviði 
á sviði netkerfa. 
 

4.1.2 Gagnageymsla við framleiðslu á ökutæki 
Ef Porsche ökutækið þitt er með forísett ísetjanlegt SIM kort eða 
varanlega ísett SIM kort, geymum við SIM kortanúmerin (ICCID, 
IMSI, MSISDN) í tengslum við viðkomandi auðkennisnúmer tækisins 
og ökutækisins við framleiðslu á ökutækinu. Sú gagnageymsla á 
sér stað til að halda utan um SIM kortanúmerin og para ökutækið 
við SIM kortanúmer ef ríkisstofnanir óska, til dæmis, eftir 
upplýsingum frá Porsche Smart Mobility GmbH. 
 
4.1.3 Gagnamiðlun hjá varanlega ísettum SIM kortum 
Þráðlausar neteiningar í ökutækjum Porsche með varanlega ísett 
SIM kort, sem eru virk, hringja inn, þar sem slík er í boði, til 
þráðlausra netkerfa viðkomandi netrekstraraðila – óháð því hvort þú 
ert skráð/ur fyrir Porsche Connect eða hefur óskað eftir þjónustu 
Porsche Connect. Fjarskiptagögnum (gögn sem er safnað, unnið úr 
og notuð til að veita fjarskiptaþjónustu eða koma á tengingu) kann 
að vera miðlað fyrir þráðlausu nettenginguna eða til að koma á 
tengingu og, þar sem svo á við, framkvæma viðeigandi aðgerðir hjá 
þjónustu Porsche Connect á netinu, sem þú hefur óskað eftir í 
ökutækinu þínu í gegnum þráðlaus netkerfi viðkomandi 
netrekstraraðila, t.d. með þráðlausum farsímum. 
Við þráðlausar nettengingar er það ekki óheyrt að þegar merki eru 
send í gegnum opinber fjarskiptanet utan ökutækisins þíns geti 
utanaðkomandi aðilar, einkum netrekstraraðilar fengið aðgang að 
ákveðnum upplýsingum og hugsanlega fundið út staðsetningu þína. 
Auk viðkomandi netrekstraraðila getur einnig verið að rekstraraðilar 
sýndarnetkerfa fái aðgang að þessum upplýsingum á meðan á því 
stendur. 
Tenging í gegnum varanlega ísett SIM kort á sér stað í gegnum 
eftirfarandi rekstraraðila sýndarnetkerfis: 
 CUBIC Telecom, Cubic Telecom Limited, Corrig Court, Corrig 

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

Þýskalandi. 
Hafðu samband við rekstraraðila sýndarnetkerfisins til að fá 
upplýsingar um eðli, umfang og tilgang söfnunar, úrvinnslu og 
notkunar á gögnum og um gagnaöryggi við merkjasendingar. 
 
4.1.4 Gagnaúrvinnsla við fjarskiptaþjónustu 
Við söfnum, vinnum úr og notum upplýsingar um þig (eins og nafn, 
heimilisfang og fæðingardag) sem safnað var við skráninguna hjá 
My Porsche eða Porsche Connect búðinni, eða gefið er til kynna 
þegar þú óskar eftir fjarskiptaþjónustu hjá My Porsche eða Porsche 
Connect búðinni til að koma á, breyta eða ljúka samningssambandi 
um fjarskiptaþjónustu eða við gerð innihalds slíkra samninga. 
Fyrrgreind gögn eru geymd í slíkum tilgangi að hámarki fram til loka 
þess almanaksárs sem samningssambandinu lauk. 
 

https://connect-store.porsche.com/is/en
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Upplýsingum um netumferð, sem verða til við þráðlausar 
nettengingar, (eins og upphaf og endir viðkomandi tengingar), 
staðsetningarupplýsingum um farsímatenginguna, endapunktum 
tengingarinnar og kvikum IP-tölum er ekki safnað, unnar eða 
notaðar af stafrænum þjónustukerfum Porsche fyrir utan 
upplýsingar um SIM kort, tækisnúmer og það gagnamagn sem 
notað er. Hafðu samband við viðkomandi netrekstraraðila til að fá 
upplýsingar um eðli, umfang og tilgang söfnunar, úrvinnslu og 
notkunar á gögnum. 
 
4.1.5 Gagnaúrvinnsla við aðra tengiþjónustu 
Ef þú óskar eftir eða hefur óskað eftir aukalegri tengiþjónustu, eins 
og þráðlausum pökkum, virkjun og afvirkjun, þá er upplýsingum 
miðlað á milli kerfa okkar, þráðlausa viðmóts ökutækisins og 
rekstraraðila sýndarnetkerfisins til að virkja og afvirkja gagnapakka 
fyrir varanlega ísetta SIM kortið í Porsche ökutækinu. 
 
Til að stjórna forísettum ísetjanlegum SIM kortum og varanlega 
ísettum SIM kortum í Porsche ökutækjum og til að reikna út það 
gagnamagn, sem þér stendur til boða, og sem þú hefur notað í 
þeim gagnapakka, sem þú hefur óskað eftir, er auðkennisnúmeri 
ökutækisins, SIM kortanúmerunum þínum, tengdri stöðu á SIM korti 
og, þar sem svo á við, notuðu gagnamagni og eftirstandandi magni 
á viðkomandi tímabili, auk þess miðlað á milli kerfisins okkar, 
þráðlausa viðmóts ökutækisins og rekstraraðila sýndarnetkerfisins 
og þær geymdar af okkur út gildistíma viðkomandi 
samningssambands. Við geymum einnig framangreind gögn í 12 
mánuði til að búa til ópersónugreinanlegar notkunarskýrslur. 
 
4.1.6 Önnur gagnaúrvinnsla vegna lagaskyldna 
Auk gagnaúrvinnslunnar, sem fjallað er um í hlutum 4.1.3 til 4.1.5 
að ofan, söfnum við, vinnum úr og notum fjarskiptagögn (gögn sem 
er safnað, unnið úr og notuð til að veita fjarskiptaþjónustu og/eða 
til að koma á tengingu) aðeins á grundvelli og í samræmi við gildandi 
lög sem eiga við um okkur – til dæmis til að uppfylla lögboðnar 
skyldur okkar um að geyma persónuupplýsingar fyrir öryggis- og 
löggæslustofnanir og veita þeim aðgang að slíkum upplýsingum. 
 
Lagastoðin fyrir vinnslu á gögnum þínum er sú lagaskylda, sem hvílir 
á okkur, og/eða lögmæltir hagsmunir okkar af því að fylgja 
lögboðnum kröfum. 
 
4.1.7 Auðkennisskoðanir 
Í vissum löndum kann að vera nauðsynlegt að framkvæma 
auðkennisskoðanir með persónuskilríki af lagalegum ástæðum til að 
hægt sé að óska eftir ákveðinni fjarskiptaþjónustu. Við notum 
utanaðkomandi þjónustuaðilann IDnow GmbH, Auenstr. 100, 80469 
München, Þýskalandi, til að framkvæma slíkar auðkennisskoðanir. 
Söfnun, úrvinnsla og notkun á gögnum í tengslum við 
auðkennisskoðanir er eingöngu framkvæmd af og á ábyrgð 
utanaðkomandi þjónustuaðilans. Hafðu samband við 
utanaðkomandi þjónustuaðilann til að fá upplýsingar um eðli, 
umfang og tilgang söfnunar, úrvinnslu og notkunar á gögnum. Finna 
má upplýsingarnar hér. 
Við framkvæmd á auðkennisskoðuninni verður þér beint yfir á 
utanaðkomandi síðu þjónustuaðilans þegar þú óskar eftir 
þjónustunni. Þegar þú óskar eftir því munum við senda 
upplýsingarnar, sem á að sannprófa (nafn, heimilisfang og 
fæðingardag) til þjónustuaðilans ásamt verknúmeri til að hægt sé 
að para saman niðurstöður auðkennisskoðunarinnar síðar meir. Í 
kjölfar auðkennisskoðunarinnar mun þjónustuaðilinn láta okkur vita 
um niðurstöður auðkennisskoðunarinnar með verknúmerinu. Við 
miðlum ekki persónuupplýsingum frá auðkennisskoðuninni til 
utanaðkomandi aðila nema þar sem okkur ber skylda til þess 
samkvæmt lögum. Við fáum einnig aðgang að persónuskilríki þínu, 
á skrá hjá þjónustuaðilanum, í þeim tilvikum sem við þurfum það til 
að uppfylla lögboðnar skyldur okkar. 
 
Lagastoðin fyrir vinnslu á gögnum þínum er sú lagaskylda, sem hvílir 
á okkur eða lögmæltir hagsmunir okkar af því að fylgja lögboðnum 
kröfum. 
 

4.2 Uppsetning á ökutæki og tenging ökutækis 
Til að geta notað þjónustuna í ökutækinu þínu verður það að vera 
vistað á Porsche ID reikningnum þínum. Til að gera það þarftu að 
skrá auðkennisnúmer ökutækisins á My Porsche eða láta 
viðurkenndan þjónustuaðila gera slíkt. Við munum vinna úr 
auðkennisnúmeri ökutækisins til að staðfesta það, koma á tengingu 
við ökutækið og para það fyrir notkun á þjónustu, til að virkja og 
veita þjónustu og í öðrum tilgangi sem skilgreindur er og útskýrður 
ítarlega á viðkomandi stöðum. Til að tryggja að þú getir tengt 
ökutækið þitt við stafræn þjónustukerfi Porsche býr kerfið okkar til 
og geymir „pörunarkóða“ sem þú getur séð í My Porsche. 
 

Við staðfestinguna þarftu einnig að hlaða upp afriti af persónuskilríki 
og staðfestingu á eignarhaldi og – ef þú ert ekki eigandi ökutækisins 
– umboði frá eiganda ökutækisins eftir að þú hefur skráð 
auðkennisnúmer ökutækisins eða fara með viðkomandi gögn til 
viðurkennds þjónustuaðila. Farið verður yfir skjölin út frá okkar eigin 
viðmiðunum um sannprófanir. Sem staðfestingu á sannprófun 
munum við einnig geyma nöfn, fæðingardaga, fæðingarstaði, 
heimilisföng og upplýsingar um gildistíma skjalanna sem birtast í 
viðeigandi persónuskilríkjum og auðkennisnúmer ökutækisins, nöfn 
eigenda og heimilisföng sem koma fram á skjölum um eignarhald. 
Eftir að sannprófuninni er lokið verður afritum þessara skjala eytt. 
 
Þegar ökutækið þitt hefur verið parað við Porsche ID auðkennið þitt 
í fyrsta eða síðari skipti verður ökutækið að vera tengt við stafræn 
þjónustukerfi Porsche. Til að gera það skaltu skrá „pörunarkóðann“ 
sem birtist á My Porsche í PCM búnað ökutækisins. Við það mun 
PCM búnaður ökutækisins fyrst nota pörunarkóðann og 
auðkennisnúmer ökutækisins til að skrá sig inn í kerfið okkar. Við 
þurfum á þessum upplýsingum að halda til að geta tengt ökutækið 
þitt við Porsche ID notandareikninginn þinn við notkun, en það þýðir, 
til dæmis, við notkun á þjónustu og til að ganga úr skugga um að 
þú hafir heimild til að nota þjónustuna. Þegar pörun hefur átt sér 
stað mun kerfið okkar senda lista yfir þjónustu í boði til PCM 
búnaðar ökutækisins þíns. 
Til að nota mikilvæga öryggistengda þjónustu þarftu að færa inn 
annað fjögurra talna PIN númer. Þú getur stillt persónulegt PIN 
númer á My Porsche og breytt því þar hvenær sem er. PIN númerið 
er geymt með dulkóðuðum hætti. Þegar þú færir PIN númerið inn í 
ökutækið þitt er það einnig dulkóðað og sent til kerfisins okkar til 
að fá heimild. 
Við vinnum úr gögnunum þínum til að framfylgja samningi okkar við 
þig. 
 
4.3 Sækja lista yfir þjónustu í boði og fá aðgang að þjónustu 
Í hvert sinn sem þú byrjar eða lýkur ferð og þegar þú velur ákveðnar 
þjónustur mun PCM ökutækisins þíns fyrst nota auðkennisnúmer 
ökutækisins til innskráningar í stafræn þjónustukerfi Porsche. Við 
þurfum á þessum upplýsingum að halda til að geta tengt ökutækið 
þitt við Porsche ID notandareikninginn þinn og til að ganga úr 
skugga um að þú hafir heimild til að nota þjónustuna. Þegar þú 
skráir þig inn til að hefja eða ljúka við ferð verður listi yfir þjónustu í 
boði einnig sendur til PCM búnaðar ökutækisins þíns. Við vinnum úr 
gögnunum þínum til að framfylgja samningi okkar við þig. 
 
Við geymum og notum upplýsingar um lista yfir þjónustu í boði, sem 
sóttir hafa verið, og notkun á viðkomandi þjónustu í tengslum við 
auðkennisnúmer ökutækisins þíns og tímastimpil í 30 daga til að 
búa til ópersónugreinanlega tölfræði yfir notkun. Lagastoðin fyrir 
úrvinnslu á gögnunum þínum eru lögmætir hagsmunir okkar af 
ópersónugreinanlegri greiningu á notkunarhegðun. 
 
4.4 Afvirkjun á þjónustu og gagnamiðlun 
Það fer eftir gerð þráðlausu nettengingarinnar, eiginleikum 
ökutækisins þíns og þjónustunni, sem hefur verið virkjuð, hvort 
hægt sé að gera miðlun ökutækisins á upplýsingum óvirka að hluta 
eða í heild 

a) með því að fjarlægja SIM kortið eða aftengja endatækið, 
ef þráðlausa tengingin er í gegnum ísett eða forísett 
ísetjanlegt SIM kort eða þráðlausa tengingu; eða 

https://go.idnow.de/privacy/en
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b) með því að framkvæma viðeigandi stillingar í 
valkostavalmynd PCM búnaðar ökutækisins þíns. Það 
getur verið að einstakar þjónustur virki ekki að hluta eða 
í heild ef slíkt er gert. 

 
Með því að gera þráðlausu einingu PCM búnaðarins óvirka í 
kerfisstillingunum geta notendur ökutækisins gert gagnamiðlun 
PCM búnaðar ökutækisins óvirka í gegnum þráðlausu 
nettenginguna. 
 
Með því að virkja „einkaham“ geta notendur ökutækisins gert 
gagnamiðlun Connected Gateway og tengda úrvinnslu á 
persónuupplýsingum óvirka. Það kemur í veg fyrir notkun á þjónustu 
tengdri ökutækinu og aðgang að ökutækinu og upplýsingum 
tengdum ökutækinu (eins og staðsetningu ökutækisins, til dæmis). 
Afvirkjunin á þó ekki við aðgerðir og þjónustu sem áskilin er að 
lögum, eins og neyðarkallkerfið „Emergency Call“ og önnur 
neyðarkallkerfi. 
Til að geta boðið upp á slíka þjónustu í einstökum tilvikum getur 
verið nauðsynlegt, að því gefnu að ökutækið þitt búi yfir slíkri 
þjónustu, fyrir Connected Gateway að viðhalda þráðlausri 
nettengingu við þráðlausa farsíma viðkomandi netþjónustuaðila, 
þrátt fyrir að þú hafir kveikt á einkahami (hvað varðar gagnamiðlun 
við tengingu, sjá hluta 4.1) og í einstökum tilvikum til að miðla 
gögnum í gegnum þráðlausu nettenginguna eins og tilgreint er í 
viðeigandi þjónustulýsingu á www.porsche.com/connect. Þjónusta, 
sem ekki er hægt að gera óvirka, er merkt sérstaklega í 
valkostavalmyndinni undir „einkahamur“. 
 
4.5 Notkun óskráðra bílstjóra á netþjónustu 
Ef aðrir einstaklingar nota ökutækið þitt [eða] PCM búnað 
ökutækisins þíns, getur verið að gögn, sem fjallað er um í 2 a) til h) 
í þessu skjali, verði unnin og notuð. Ef viðkomandi aðili er ekki með 
eigin Porsche ID notandareikning verður gögnunum safnað og þau 
geymd undir Porsche ID notandareikningnum þínum. Í slíkum 
tilvikum getum við ekki auðkennt viðkomandi ökumann vegna skorts 
á auðkennisupplýsingum. 
 
4.6  Hugbúnaðaruppfærsla á netinu 
Ef þú hefur virkjað hugbúnaðaruppfærslur á netinu í My Porsche 
gæti gögnum verið deilt á milli kerfa okkar og til ökutækis þíns í 
þeim tilgangi að uppfæra hugbúnað í kerfi þess og til þess að leita 
lausna við hugbúnaðarbilunum sem hluti af þjónustustarfsemi. Í 
þessum tilgangi verða upplýsingar um verksmiðjunúmer ökutækis, 
auðkenni tækja og útgáfu hugbúnaðar í þeim, Porsche-
notandareikning þinn og auðkenningarupplýsingar sendar í kerfi 
okkar með reglulegu millibili. Í einstökum tilvikum (t.d. þegar 
uppfærsla fer fram) verða upplýsingar um búnað ökutækis sem og 
upplýsingar um tæknilegt ástand þess send til kerfa okkar. Þú getur 
slökkt á hugbúnaðaruppfærslum á netinu og tengdri úrvinnslu 
persónuupplýsinga með því að gera eiginleikann óvirkan í My 
Porsche. 
 

4.7. Greining á vörum, endurbætur og úrvinnsla úr 
hópgögnum 
Allt eftir búnaði ökutækis þíns gæti það sent notkunargögn úr 
upplýsinga- og afþreyingarkerfi, tæknileg gögn um ökutækið og 
tengd umhverfisgögn, ásamt tímabundnum auðkenningarlykli, í 
kerfin okkar. Þetta er háð því að þú veitir samþykki fyrir 
gagnaflutningi þegar PCM-kerfi er sett upp í ökutækinu eða því að 
þú kveikir á þessum eiginleika í PCM-kerfi ökutækisins. Við notum 
gögnin sem eru send til að greina og bæta vörur okkar og þjónustu.  
 
Stök þjónusta, svo sem umferðar- eða öryggisratsjá í rauntíma, 
reiðir sig á upplýsingar um staðsetningu, umhverfi og hreyfingu 
bílsins, svo dæmi séu tekin. Einnig notar slík þjónusta gögn úr 
öðrum ökutækjum til þess að veita nýlegar og nákvæmari 
upplýsingar, svo sem um umferð á hverjum tíma fyrir sig og ástand 
á vegum (hópþjónusta). Í þessum tilgangi er mögulegt að gögn um 
staðsetningu ökutækis, umhverfi og hreyfingu verði send áfram, 
sem hluti af notkun ökutækis. Við sendum fyrrnefnd gögn til þriðju 
aðila eingöngu sem samantekin gögn og án þess að þau vísi 
sérstaklega til þín eða ökutækis þíns. 
 
Úrvinnsla úr þessum gögnum til að greina og bæta vörur, sem og 
til að vinna úr hópgögnum, grundvallast á lögmætum hagsmunum 
okkar til að greina og bæta vörur okkar og þjónustu, sem og til að 
geta veitt nákvæmara efni í tengslum við hópþjónustu. 
 
Þú getur slökkt á gagnaflutningi í þessum tilgangi hvenær sem er í 
stillingum fyrir PCM-kerfi ökutækis þíns, í hlutanum „Porsche 
Connect“. Athugaðu að það gæti takmarkað virkni stakra 
þjónustuliða að slökkva á þessu, sér í lagi hópþjónustu svo sem 
umferðar- og öryggisratsjá í rauntíma. Einnig er hægt að koma í veg 
fyrir flutning gagna með því að kveikja á „persónuverndarstillingu“, 
í samræmi við lið 4.4 
 
5. Réttindi skráðra aðila 
 
Sem skráður aðili áttu ýmiss konar réttindi. Sjá hluta 9 með 
almennu gagnaverndar- og friðhelgisyfirlýsingunni fyrir My Porsche 
og Porsche Connect búðina fyrir frekari upplýsingar. 
 
6. Breytingar á þessari gagnaverndar- og 

friðhelgisyfirlýsingu 
 

Við áskiljum okkur rétt til þess að gera breytingar á þessari 
gagnaverndar- og friðhelgisyfirlýsingu. Ávallt má nálgast núverandi 
útgáfu af gagnaverndar- og friðhelgisyfirlýsingunni á 
https://connect-store.porsche.com/is/en/t/privacy. 
 
Síðast uppfært: 01.08.2018 
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Vefkökustefna Porsche Smart Mobility 

 

Umfang 
Þessi stefna um kökur er viðbót við almenna og sértæka hluta 
yfirlýsingar Porsche Connect um gagnavernd og lýsir eðli, umfangi, 
tilgangi og lagagrundvelli, sem og möguleikum á því að andmæla 
úrvinnslu gagna í kökum. Að auki gilda almennir og sértækir hlutar 
yfirlýsingar Porsche Connect um gagnavernd, dagsettrar 
25/05/18, um allar aðrar upplýsingar. 
 
Hvað eru vefkökur? 
Til að bjóða þér upp á allar aðgerðir á vefsetrinu okkar, átta okkur 
á kjörstillingum þínum og gera notkun vefsíðanna þægilegri og 
auðveldari notum við „vefkökur“. Vefkökur eru litlar skrár sem 
vafrinn þinn geymir á tækinu þínu. 
 
Valkostir 
Með því að nota vefsetrið okkar samþykkir þú notkun á vefkökum 
og að vefkökur verði geymdar á tölvunni þinni. Að sjálfsögðu getur 
þú einnig skoðað vefsetrið okkar án þess að nota vefkökur. Ef þú 
vilt ekki að vefkökur verði geymdar á tölvunni þinni getur þú gert 
viðeigandi valkost óvirkan í kerfisstillingum vafrans þíns. Þú getur 
eytt vefkökum, sem hafa verið vistaðar, í kerfisstillingum vafrans 
þíns hvenær sem er. Ef þú samþykkir ekki vefkökur getur það, hins 
vegar, takmarkað virkni þjónustunnar sem við bjóðum upp á. 
 
Vefkökuflokkar 
Við notum vefkökur í mismunandi tilgangi og með mismunandi 
virkni. Í þeim efnum greinum við á milli þess hvort vefkakan er 
algjörlega nauðsynleg tæknilega séð (tæknileg nauðsyn), hversu 
lengi hún er geymd og notuð (tímalengd geymslu) og hvort hún hafi 
verið vistuð af vefsetrinu okkar eða þriðja aðila og hvaða 
þjónustuaðili hafi sett vefkökuna á tölvuna þína (vefkökuhaldari). 
 
Tæknileg nauðsyn 
Vefkökur sem eru algjörlega nauðsynlegar tæknilega séð: Við 
notum vissar vefkökur því þær eru algjörlega nauðsynlegar til að 
vefsetrið og eiginleikar þess virki sem skyldi. Slíkar vefkökur eru 
settar sjálfkrafa á tölvuna þína þegar þú ferð inn á vefsetrið eða 
nýtir þér ákveðinn eiginleika, nema þú hafir valið að vafrinn þinn hafni 
vefkökum. 
Vefkökur sem ekki eru algjörlega nauðsynlegar tæknilega séð: Hins 
vegar eru vefkökur, sem ekki eru algjörlega nauðsynlegar, settar á 
tölvuna þína til að gera hluti eins og bæta þægindi og afköst 
vefsetursins okkar eða vista ákveðnar stillingar sem þú hefur gert. 
Við notum einnig vefkökur, sem ekki eru algjörlega nauðsynlegar 
tæknilega séð, til að greina upplýsingar [um] tíðni notkunar 
ákveðinna svæða vefsetursins svo að við getum lagað það að 
þörfum þínum og kröfum með markvissari hætti í framtíðinni. Við 
vistum engar vefkökur, sem ekki eru algjörlega nauðsynlegar 
tæknilega séð, nema og þangað til þú hefur samþykkt með því að 
smella á viðeigandi reit að þú hafir fengið tilkynningu okkar um 
vefkökur og munir halda áfram að nota vefsetrið okkar. 
 
Tímalengd geymslu 
Setukökur: Flestar vefkökur eru aðeins nauðsynlegar út þann tíma 
sem þú heimsæir vefsetrið og My Porsche eða setu þína og verður 
þeim eytt eða þær verða ógildar um leið og þú ferð af vefsetrinu 
eða núverandi seta þín rennur út (nefndar „setukökur“). Setukökur 
eru notaðar, til dæmis, til að geyma ákveðnar upplýsingar, eins og 
Porsche innskráningarupplýsingarnar þínar eða verslunarkörfuna 
þína á meðan setu þinni stendur. 
 
Viðvarandi vefkökur: Vefkökur eru aðeins geymdar um lengri tíma í 
einangruðum tilvikum. Það er gert, til dæmis, til að auðkenna þig, 
þegar þú kemur seinna á setrið og svo þú fáir aðgang að vistuðum 
stillingum. Það gerir þér kleift að gera hluti eins og fá hraðari 
aðgang að síðum eða með meiri þægindum, eða kemur í veg fyrir 

þörfina á því að stilla vissa valkosti, eins og tungumál, í sífellu. 
Viðvarandi vefkökum er eytt sjálfkrafa eftir tiltekinn tíma þegar þú 
ferð inn á síðuna eða lénið sem setti vefkökuna á tölvuna þína. 
 
Flæðiskökur: Slíkar vefkökur eru notaðar fyrir samskipti ýmissa 
vefþjóna innanhúss hjá Porsche. Þær eru settar á tölvuna þína í 
upphafi samskipta og þeim er eytt þegar samskiptum lýkur. 
Flæðiskökur fá einstakt auðkennisnúmer í upphafi samskipta, en 
ekki er hægt að draga neinar ályktanir um viðkomandi viðskiptavin 
eða notanda á grundvelli númersins. 
 
Vefkökuhaldarar 
Vefkökuhaldarar: Venjulega er það rekstraraðili vefseturs okkar, 
sem starfar á okkar vegum, sem kemur vefkökum fyrir á tæki þegar 
einstaklingur heimsækir vefsetur okkar. 
Vefkökur þriðju aðila Hins vegar er svokölluðum „kökum þriðju aðila“ 
komið fyrir og þær notaðar af öðrum stöðum og vefsvæðum, til 
dæmis þjónustuaðilum sem bjóða upp á vefgreiningarþjónustu.  
Frekari upplýsingar um vefgreiningartól og mælingar á hlutdeild má 
finna síðar í þessari vefkökustefnu. Utanaðkomandi þjónustuaðilar 
kunna einnig að nota vefkökur til að birta auglýsingar eða til að 
samþætta efni af samfélagsmiðlum eins og tengiforrit 
samfélagsmiðla. 
 
Notkun á vefkökum fyrir vefgreiningu og mælingar á 
hlutdeild 
Við notum Google Analytics, vefgreiningarþjónustu Google Inc. 
(„Google“). Google Analytics notar vefkökur til að bera kennsl á 
notkunartíðni ákveðinna svæða á vefsetrinu okkar og kjörstillingar. 
Upplýsingarnar um notkun þína á veftilboði okkar (þ.m.t. stytt IP-
tala) sem verða til vegna kökunnar eru fluttar á netþjón sem 
starfræktur er af Google í Bandaríkjunum og geymdar þar. Google 
mun nota þessar upplýsingar fyrir okkar hönd og á grundvelli 
samnings um úrvinnslu til að greina notkun þína á vefsvæði okkar, 
til að útbúa skýrslur um aðgerðir á vefsvæði okkar og til að veita 
aðra þjónustu sem tengist notkun vefsvæðisins og internetnotkun. 
Lagagrundvöllur notkunar okkar á Google Analytics kemur fram í lið 
(f) 1. undirliðar 6. greinar almennu persónuverndarreglugerðarinnar 
(GDPR), í þessu tilviki felast lögmætir hagsmunir okkar í þeim 
tilgangi að geta notað það sem lýst er að ofan, sér í lagi greiningu, 
bestun og hagkvæmri starfsemi á vefsvæði okkar. 
 
Að eyða kökum og andmæla notkun þeirra 
Það er ekki gerð krafa um að samþykkja kökur við notkun vefsvæða 
okkar. Ef þú vilt ekki að kökur verði geymdar á tækinu þínu getur 
þú slökkt á samsvarandi valkosti í kerfisstillingum vafrans þíns. 
Hægt er að eyða vistuðum kökum hvenær sem er í 
internetstillingum vafrans þíns. Ef þú hafnar því alfarið að samþykkja 
kökur getur það hins vegar leitt til þess að þeir eiginleikar sem 
vefsvæðið býður upp á takmarkist.  
 
Að auki getur þú slökkt á notkun á kökum fyrir Google Analytics með 
viðbót í vafranum þínum, ef þú vilt ekki taka þátt í greiningu 
vefsvæðis.Þú getur sótt áaukann hér: 
 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
 
Þessi áauki geymir upplýsingar um það „sem þú vilt ekki nota“ á 
tækinu þínu og passar við afvirkjun þína á Google Analytics. 
Athugaðu að „höfnun“ af þessu tagi leiðir aðeins til þess að Google 
Analytics verður gert óvirkt á tækinu og vafranum þar sem 
höfnunin var framkvæmd. Þú getur einnig þurft að endurvirkja hana 
ef þú eyðir kökum af tækinu þínu. Annar valkostur en viðbót í 
vafra, svo sem í fartækjum, er að koma í veg fyrir að Google 
Analytics safni gögnum með því að smella á þennan 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ tengil. Við stillum 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
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köku til að hafna þessum eiginleika sem hindrar að gögnum verði 
safnað framvegis. Kakan til að hafna gagnasöfnun gildir eingöngu í 
vafranum sem verið er að nota og eingöngu fyrir framboð 
vefsvæðis okkar. Hún er geymd á tækinu þínu. Ef þú eyðir kökum 
úr vafra verður þú að stilla köku til að hafna gagnasöfnun aftur. 

Þú getur líka virkjað eiginleikann „ekki rekja“ á tækinu þínu. Ef kveikt 
er á þessum eiginleika mun tækið senda boð til viðkomandi þjónustu 
þess efnis að ekki skuli rekja aðgerðir á því. 

 
Sér í lagi getur verið að eftirfarandi vefkökur verði vistaðar þegar þú heimsækir vefsetrið okkar: 
 

Vefkökuheiti 
 
Tæknilega 
nauðsynleg? 

Tímalengd 
geymslu Kökuhaldari Tilgangur 

CIAM.s Já Flæðiskaka Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Þessi vefkaka er nauðsynleg til að athuga 
hvort vafri notandans styðji vefkökur. 

CIAM.m Já Setukaka Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Þessi vefkaka er nauðsynleg fyrir 
auðkenningu á notanda. 

CIAM.h Já Setukaka Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Þessi vefkaka er nauðsynleg til að geyma 
setu og innskráningu notandans á My 
Porsche. 

CIAM.status Já Setukaka Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Þessi vefkaka er nauðsynleg til að fylgjast 
með setustöðu notandans á My Porsche. 

pcc.cookieAccepta
nce 

Já 

Viðvarandi 
vefkaka 
(geymslutími: 
eitt ár) 

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

Þessi vefkaka geymir ákvörðun notandans 
um hvort geyma megi vefkökur í vafra 
hans vaframegin. 

nonce.* Já Flæðiskaka Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Þessi vefkaka geymir ákvörðun notandans 
um hvort geyma megi vefkökur 
tímabundið í vafra hans vefþjónsmegin. 

PF Já Setukaka Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Þessi vefkaka er nauðsynleg fyrir innri 
auðkenningu á notanda á milli mismunandi 
vefþjóna Porsche. 

CIAM.pcc Já Setukaka 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Þessi vefkaka er nauðsynleg til að geyma 
setu og innskráningu notandans á My 
Porsche. 

f5_cspm Já Setukaka Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Þessi vefkaka er nauðsynleg til að beina 
notandanum til staðgengilsþjóns í gegnum 
álagsjafnarann. 

_utma Nei 

Viðvarandi 
vefkaka 
(geymslutími: 
tvö ár) 

Google Þessi vefkaka geymir heimsóknarfjölda 
notanda fyrir Google Analytics. 

_utmt Nei Setukaka Google 

Þessi vefkaka geymir fyrirspurnargerð 
aðgangs notandans fyrir Google Analytics. 
Greinarmunur er gerður á milli atburða, 
færslna og atriða. 

_utmb Nei Setukaka Google 
Þessi vefkaka geymir tímalengd setu 
notanda fyrir Google Analytics. 

_utmz Nei Setukaka Google 
Þessi vefkaka geymir tilvísunarsíðuna sem 
vísaði notandanum á My Porsche fyrir 
Google Analytics. 

_utmv Nei Setukaka Google 

Þessi vefkaka tekur saman vistuð gögn 
fyrir Google Analytics svo að Porsche AG 
geti birt þau í sjálfstæðum, 
ópersónugreinanlegum skýrslum. 

NREUM Nei Kaka fyrir lotu, 
sem er eytt 
þegar vafranum 
er lokað. 

New Relic Inc. Þessi kaka er eingöngu búin til í vöfrum 
sem styðja ekki API fyrir tímastillingar á 
skoðun í vafra. Ef vafri styður API fyrir 
tímastillingar á skoðun í vafra er mögulegt 
að notast verði við staðbundið viðmót til 
að ákvarða upphafstíma skoðunar. 
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NRAGENT Nei Kaka fyrir lotu, 
sem er eytt 
þegar vafranum 
er lokað. 

New Relic Inc. Þessi kaka er notuð til að koma 
skilaboðum á milli mælingareininga 
notanda á vegum New Relic-söfnunar og 
þeirra miðla sem eru virkir í vefforritunum. 
Tákn auðkennir og samræmir rakningu 
færslna í forritalagi og samsvarandi 
rakningu í vafra. 

JSESSIONID Nei Kaka fyrir lotu, 
sem er eytt 
þegar vafranum 
er lokað. 

New Relic Inc. Þessi kaka er notuð til að geyma auðkenni 
lotu svo New Relic geti fylgst með 
lotutalningu forrits. Gildi kökunnar koma 
frá Jetty. 

 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
 
Síðast uppfært: 01.08.2018 
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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@is.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 
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When you visit our website, so-called ”cookies”, i.e. small files, can 
be stored on your device in order to offer you a comprehensive 
range of functions to make your use more convenient and to 
optimise our offers. If you do not wish to use cookies, you can 
prevent their storage on your device by means of the corresponding 
settings on your Internet browser or use separate options for 
objecting to their processing. Please note that the functionality and 
functionality of our offer may be limited. For detailed information on 
the nature, extent, purposes, legal bases and possibilities of 
contradicting the processing of cookies, please refer to our Cookie 
Policy. 
 
We process information about our users via cookies to fulfill the 
contract with our users and for our legitimate interest in the user-
friendly and secure provision of our websites. 
 
4. Registering for your Porsche ID user account 
 

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

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

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

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

those persons who need this for the purposes mentioned in 
paragraph 3 above have access. 

 
External recipients:  
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We only pass on your personal data to external recipients outside 
of Porsche Smart Mobility GmbH if this is necessary for the 
provision of the respective Porsche Digital Service offer, if another 
legal licence exists, or if we have your consent. 
External recipients may include:  
 
a) Processors:  
Porsche AG group companies, or external service providers we use 

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

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

is the fulfilment of a legal obligation that we are subject to, or our 
legitimate interest in complying with legal requirements. 
 
 
7.2 Care through the Contact Centre 

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

As the subject of data processing, you have numerous rights. 
Specifically: 
 
Right to information: You have the right to receive information 
regarding the data we store regarding you personally. 
 
Right of rectification and cancellation: You may demand the 
correction of incorrect data, and insofar as the legal requirements 
are met, the deletion of your data. 
 
Data portability: If you have provided us with data based on a 
contract or consent, you may, subject to legal requirements, 
require that you receive the data you provide in a structured, 
common and machine-readable format, or that we transfer it to 
another person in charge. 
 
Objection to data processing in the case of the ”legitimate 
interest” legal basis: You have the right, for reasons arising from 
your particular situation, to object at any time to the processing of 
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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@is.porsche.com or use the mailing address 
specified in Sec. 1 above. When contacting us, please make sure 
we are able to clearly identify you personally. 
 
9. Data security 
We provide for all necessary technical and organizational 
measures, in accordance with the state of the art, in order to ensure 
a level of protection appropriate to the risk in compliance with the 
applicable statutory requirements. 
 
10. Links to offers from third parties 
Websites of other providers that are linked to from this website 
were and are designed and provided by third parties. We have no 
influence over the design, content, or functionality of these linked 
websites. We expressly distance ourselves from all content of all 
linked websites. Please note that the third-party websites linked to 
from this website may install cookies of their own on your end 
device and/or collect personal data. We have no influence over this. 
Please contact the providers of these linked websites directly as 
appropriate for information in this regard. 
 
Last updated: 01.08.2018 
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Specific Data Protection and Privacy Statement 
My Porsche Services and Porsche Connect Services 

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

1. Requesting and activating services 
 

You can request individual or multiple My Porsche services and 
Porsche Connect services and activate service licenses. When you 
select the respective service or service package, you can also view 
the specific information on the collection, processing, and use of 
data within the scope of the service in question under the product 
descriptions for the individual services. To perform and fulfill a 
request and the contractual relationship with you that is associated 
with it, we process and use not only the relevant request 
information, but also your personal data that were collected upon 
registration. You can change your billing address before the 
request process is complete. In this case, we will use this address 
information that you have provided for billing and invoice 
processing purposes. 
 
To process payments for paid services within the scope of My 
Porsche and Porsche Connect, we use the payment service 
provider Arvato (see Sec. 5 of the General Data Protection and 
Privacy Statement for My Porsche and the Porsche Connect Store). 
The management of your credit card information and processing of 
payments are performed exclusively via systems of the payment 
service provider. When paid services are requested, we transmit to 
the payment service provider the amount invoiced and a one-time 
transaction key that can be used to allocate your payment for 
purposes of processing the payment. To the extent that you enter 
your credit card information within the scope of requesting 
services, this takes place directly via an entry field of the payment 
service provider, which stores this information independently and 
uses it for your payments. We do not collect or store any of your 
credit card information whatsoever. Therefore, please consult the 
payment service provider for information on the nature, scope, and 
purpose of the collection and use of your credit card information. 
For further information regarding the handling of credit card 
information and processing of payments, please see the General 
Data Protection and Privacy Statement for My Porsche and the 
Porsche Connect Store. 
 
After the request process is complete, you can activate the 
services. When you do this, the authorization for use will be stored 
by the system, and the list of available services will be updated 
accordingly. 
 
In order to use certain Smart Mobility Services (e.g. charging 
station offers), a personalised card (Porsche ID Card) containing 
RFID chips is sent by post in many countries when purchasing a 
product. After delivery, the card needs to be activated on the My 
Porsche portal and can then be used for authentication with the 
supported infrastructure (e.g. public charging station). An 
identification number is stored on the card, which can be used to 
assign you to your user account. No personal data, in particular 
your name or address, is stored digitally on the card itself, beyond 
the identification number.  
If lost, the card can be blocked on the My Porsche portal by the 
user. 
Unless stated otherwise, we carry out the processing described in 
this section for fulfilment of our contract with you on the basis of 
article 6 subparagraph 1. point (b) of the GDPR. 
 

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

 

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

k) 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. 

l) 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. 

m) 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. 

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

o) 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. 

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

q) 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. 

r) 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 
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online service descriptions at https://connect-
store.porsche.com/is/en.. 
 
We store the service call in connection with your vehicle 
identification number and a time stamp for a period of 12 months 
as a database for creating anonymised use statistics. 
3. Use of services of a third-party provider 
 

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

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

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/is/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 
indicated when you request a telecommunication service in My 

https://connect-store.porsche.com/is/en
https://connect-store.porsche.com/is/en
https://connect-store.porsche.com/is/en
https://connect-store.porsche.com/is/en
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Porsche or the Porsche Connect store to establish, amend, or 
terminate a contractual relationship regarding telecommunication 
services or to design the content thereof. The aforementioned data 
are stored for these purposes until the end of the calendar year 
following termination of the contractual relationship at the latest. 
 
Traffic data generated within the scope of the activity of the 
wireless network connections (such as the start and end of the 
respective connection), location data on the mobile connection, the 
end points of the connection and dynamic IP addresses, are not 
collected, processed, or used within the Porsche Digital Service 
Infrastructure, with the exception of SIM card and device numbers 
and the volume of data used. Please contact the respective network 
operator for information on the nature, scope, and purpose of its 
collection, processing, and use of data. 
 
4.1.5 Data processing within the scope of further connectivity 

services 
If you request or have requested expanded connectivity services, 
such as Wi-Fi packages, activation and deactivation information is 
exchanged between our system, your vehicle’s wireless network 
interface, and the virtual network operator for the purpose of 
activating and deactivating the data packages of the permanently 
installed SIM card in Porsche vehicles. 
 
To manage the pre-installed insertable SIM cards and permanently 
installed SIM cards in Porsche vehicles and to calculate the volume 
of data available to you and the volume of data used within the 
scope of any data package you may have requested, the vehicle 
identification number, your SIM card numbers, the associated SIM 
card status and, where applicable, the volume of data used and 
remaining in the respective period are additionally exchanged 
between our system, your vehicle’s wireless network interface, and 
the virtual network operator and stored by us for the duration of the 
respective contractual relationship. We also store the 
aforementioned data for a period of 12 months as a basis for 
generating anonymized use reports. 
 
4.1.6  Further data processing due to legal obligations 
Beyond the data processing described in Sec. 4.1.3 through 4.1.5 
above, we collect, process, and use telecommunication data (data 
that are collected, processed, and used based on the provision of 
the telecommunication service and/or to establish connectivity) 
only based on and in compliance with applicable legal obligations 
that apply to us – for example, to fulfill our statutory obligations to 
store personal data for, and release personal data to, security and 
law enforcement agencies. 
 
The legal basis for the processing of your data is the fulfillment of 
a legal obligation that applies to us and/or our legitimate interest in 
complying with statutory requirements. 
 
4.1.7 Identity checks 
In some countries, it may be necessary to perform an identity check 
based on an identification document for legal reasons in order to 
request certain telecommunication services. We use the external 
service provider IDnow GmbH, Auenstr. 100, 80469 Munich, 
Germany, to perform these identity checks. The collection, 
processing, and use of data in connection with the identity check 
are performed exclusively by and on the responsibility of the 
external service provider. Please contact the external service 
provider for information on the nature, scope, and purpose of the 
collection, processing, and use of data. You can find this 
information here. 
To perform the identity check, you will be redirected to the service 
provider’s external site as part of the service request process. At 
your prompting, we will transmit the information that is to be verified 
(your name, address, and date of birth) to the service provider, 
along with a procedure number in order to be able to match up the 
result of the identity check later on. Following the identity check, 
the service provider will let us know the result of the identity check 
under the procedure number. We do not transmit personal data 

from this identity check to third parties except where we are legally 
obligated to do so. We also receive access to a copy of your 
identification document stored by the service provider in these 
cases only, in order to fulfill our statutory obligations. 
 
The legal basis for the processing of your data is the fulfillment of 
a legal obligation that applies to us or our legitimate interest in 
complying with statutory requirements. 
 
4.2. Setting up a vehicle and establishing a vehicle 

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

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

services 
Each time you start or end a trip, and when you select certain 
services, your vehicle’s PCM will first use the vehicle identification 
number to log into the Porsche Digital Service Infrastructure. We 
need this information to be able to associate your vehicle with your 
Porsche ID user account and check whether it is authorized to use 
services. When you log in to start and end a trip, a current list of 
available services will also be transmitted to your vehicle’s PCM. 
We process your data to fulfill our contract with you. 
 
As a data basis for generating anonymized usage statistics, we 
store and use the retrieval of the list of available services and the 
respective service access in connection with your vehicle 
identification number and a time stamp for a period of 30 days. The 
legal basis for the processing of your data is our legitimate interest 
in an anonymized analysis of use behavior. 

https://go.idnow.de/privacy/en
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4.4 Deactivating services and data exchange 
Depending on the type of wireless network connection, the features 
of your vehicle, and the services that have been activated, the 
vehicle’s exchange of data can be deactivated in whole or in part 
by 

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. 

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

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

statement 
 

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

  

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

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

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

 

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

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

Cookie name 
 
Technically 
necessary? 

Storage 
duration Cookie provider Purpose 

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

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

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

This cookie is necessary for user 
authentication. 

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

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

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

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

pcc.cookieAccepta
nce Yes 

Permanent 
cookie (storage 
duration: one 
year) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_utma No 

Permanent 
cookie (storage 
duration: two 
years) 

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

_utmt No Session cookie Google 

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

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

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

_utmv No Session cookie Google 

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

NREUM No 

Session cookie, 
which is deleted 
on closing the 
browser. 

New Relic Inc. 

This cookie is only created in browsers 
that do not support the Navigation Timing 
API. If a browser supports the Navigation 
Timing API, a native interface may be 
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: 01.08.2018 

 
 


