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Bendrasis duomenų apsaugos ir privatumo pareiškimas 
dėl „My Porsche“ ir „Porsche Connect“ parduotuvės 

 

 
Mums, bendrovei „Porsche Smart Mobility GmbH“ (toliau – „mes“ 
arba „PSM GmbH“), malonu, kad apsilankėte mūsų interneto 
svetainėje. Taip pat malonu, kad domitės mūsų į mone bei 
produktais. Jūsų privatumo apsauga tvarkant duomenis mums labai 
svarbi. Į  jūsų asmens duomenų apsaugą ir jų naudojimo 
konfidencialumą žiūrime labai rimtai. Jūsų asmens duomenys 
tvarkomi tik laikantis Europos Sąjungoje taikomo duomenų 
apsaugos įstatymo, konkrečiai – Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento (BDAR), teisinių reikalavimų. Šia privatumo politika 
informuojame apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir privatumo 

teises naudojant „My Porsche“, mūsų „Porsche Connect Store“ ir 
„Porsche Connect“ paslaugas (toliau – „Porsche“ skaitmeninių 
paslaugų infrastruktūra). Informacijos apie kitas paslaugas ir kitų 
„Porsche Group“ bendrovių pasiūlymus ieškokite atitinkamoje tų 
paslaugų ar bendrovių privatumo politikoje. 
 
1. Duomenų valdytojas ir apsaugos pareigūnas; 

kontaktinė informacija 
 
Duomenų apsaugos ir privatumo teisės aktais apibrėžta prasme 
valdytojas yra: 
 

Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Vokietija 

 
Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų dėl duomenų apsaugos, galite 
rašyti mums el. pašto adresu smartmobility@lt.porsche.com, 
tiesiogiai duomenų apsaugos pareigūnams 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com arba toliau 
nurodytu pašto adresu. 
 

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

 
2. Duomenų apsaugos dalykas 
 

Duomenų apsaugos dalykas yra asmens duomenys. Tai apima bet 
kokią informaciją, susijusią su asmeniu (duomenų subjektu), kuris 
yra identifikuotas arba kurį  galima identifikuoti. Tai apima tokią 
informaciją, kaip pvz., vardas ir pavardė, pašto adresas, el. pašto 
adresas arba telefono numeris, taip pat informaciją, kuri 
neišvengiamai gaunama naudojant „My Porsche“, mūsų „Porsche 
Connect Store“ ir „Porsche“ skaitmeninių paslaugų infrastruktūrą, 
t. y. duomenis apie mūsų svetainės naudojimo pradžią, pabaigą, 
apsilankymo pobūdį ir jūsų IP adresą. 
 
3. duomenų tvarkymo tipą, apimtį, tikslą ir teisinį 

pagrindą, kai naudojamasi mūsų žiniatinklio 
svetainėmis, 

 

Net jei mūsų svetaine naudojatės neprisijungę prie savo paskyros, 
duomenys gali būti renkami. Toliau pateiktame tekste apžvelgti 
į vairūs duomenų rinkimo ir tvarkymo tipai bei nurodyti atitinkami 
tvarkymo tikslai bei teisinis pagrindas. 
 

3.1 Automatizuotas duomenų rinkimas 
Kai apsilankote mūsų svetainėje, jūsų interneto naršyklė dėl 
techninių priežasčių automatiškai perduoda tam tikrus duomenis. 
Šie duomenys, laikomi atskirai nuo kitų duomenų, kuriuos 
galėtumėte mums perduoti, yra tokie: 
 
• prieigos data ir laikas; 
• apsilankymo mūsų svetainėje trukmė; 
• interneto naršyklės tipas / versija; 
• naudojama operacinė sistema; 
• mūsų svetainės tinklalapiai, kuriuose lankėtės; 
• perduotų duomenų kiekis; 
• į vykio pobūdis; 
• sistemos gedimus ir panašius įvykius, 
• IP adresas  
• domeno pavadinimą. 

 
Siekiant suteikti paslaugą, užtikrinti techninį veikimą ir nustatyti bei 
pašalinti trikdžius, šie duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 
1 pastraipos (f) punktą. Tokiu būdu siekiame įgyvendinti interesą 
suteikti galimybę naudotis mūsų žiniatinklio svetaine ir jos 
techninėmis funkcinėmis ypatybėmis. Lankantis mūsų žiniatinklio 
svetainėje, šie duomenys bus tvarkomi automatiškai. Kai ši nuostata 
nėra tenkinama, negalėsite naudotis mūsų paslaugomis. Šių 
duomenų nenaudojame išvadoms apie jus daryti. 
 
Šiuos duomenis paprastai panaikiname po 13 mėnesių, išskyrus 
atvejus, kai mums jų reikia pirmiau išdėstytais tikslais. Tokiais 
atvejais duomenis nedelsdami panaikinsime, kai tikslas bus 
pasiektas. 
 
Be to, šie duomenys tvarkomi jų nepriskiriant konkrečiam asmeniui 
analizės ir našumo gerinimo tikslais. Daugiau informacijos pateikta 
3.2 ir 3.3 pastraipose. 
 
3.2 Duomenų tvarkymas mūsų internetiniam pasiūlymui 
tobulinti 
 
Renkami automatizuoti duomenys (nurodyti 3.1 pastraipoje) 
naudojami ir „Porsche“ skaitmeninių paslaugų infrastruktūros 
veikimui tobulinti, norint užtikrinti mūsų platformų prieinamumą, 
optimizuoti vartotojų patirtį, toliau vertinti naudojimąsi žiniatinklio 
svetaine, rengti ataskaitas apie veiksmus žiniatinklio svetainėje ir 
teikti kitas su žiniatinklio svetainės ir interneto naudojimu susijusias 
paslaugas.  
 
Duomenis tvarkome teisėto intereso dėl mūsų gaminių našumo ir 
prieinamumo pagrindu, taip pat norėdami analizuoti žiniatinklio 
svetainės lankytojų elgseną, jiems naudojantis svetainėmis. 
Duomenys bus saugomi 13 mėnesių ir nebus priskirti jokiam 
konkrečiam asmeniui.  
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Be to, vykdydami čia apibūdintą tvarkymą, saugome slapukus. 
Daugiau informacijos pateikta 3.3 pastraipoje. 

 
3.3 Slapukai 
Jums lankantis mūsų svetainėje, įrenginyje gali būti įrašomi 
vadinamieji slapukai, t. y. maži failai, kad, pasiekę visas mūsų 
siūlomas funkcijas, galėtumėte patogiai naudotis svetaine, o mes 
galėtume optimizuoti savo pasiūlymus. Jei slapukų naudoti 
nepageidaujate, pasirinkę atitinkamas interneto naršyklės 
nuostatas, galite nustatyti, kad jie nebūtų įrašomi įrenginyje. Arba 
savo prieštaravimą dėl slapukų tvarkymo išreikškite kitu būdu.  

 
Slapukus naudojame tam, kad galėtume tvarkyti informaciją apie 
mūsų naudotojus ir į gyvendinti sutarties su naudotojais sąlygas. 
Šiuo atveju vadovaujamės savo teisėtu interesu siekti patogumo 
naudotojams ir užtikrinti mūsų tinklalapių saugumą. 
 
4. Registravimasis „Porsche ID“ naudotojo paskyrai 

gauti 
 

Kai registruojatės į  „My Porsche“, „Porsche Connect“ parduotuvę 
arba „Porsche“ skaitmeninių paslaugų infrastruktūrą ir jomis 
naudojatės, yra renkami, tvarkomi ir naudojami asmens duomenys. 
Be to, kaip nurodyta toliau, jie gali būti perduoti treč iosioms šalims, 
jei to reikia norint teikti bet kokias su „My Porsche“, „Porsche 
Connect“ parduotuve arba „Porsche“ skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūra susijusias paslaugas arba vykdyti atitinkamas mūsų 
pareigas pagal sutartį . Visus duomenų tvarkymo veiksmus, 
aprašytus šioje dalyje, atliekame arba (atitinkama apimtimi) 
remdamiesi jūsų sutikimu, arba vykdydami sutarties su jumis 
į sipareigojimus. 
 
4.1 Registravimosi procesas 

Tam, kad galėtumėte naudotis „My Porsche“, reikia užsiregistruoti 
į  „Porsche“ infrastruktūrą. Registruotis galima dviem būdais, o tą, 
kuris jums labiau tinka, galite pasirinkti patys: 
 
1. Kvietimas registruotis, gautas iš į galioto prekybos atstovo 
Jei pageidaujate, į galiotas prekybos atstovas gali, pasinaudojęs 
turimomis prieigos priemonėmis, jūsų suteiktus duomenis pats 
į vesti į  mūsų sistemas. Tokiu atveju gautumėte, pavyzdžiui, el. 
paštu atsiųstą nuorodą, kurią paspaudus registraciją reiktų 
patvirtinti. Atminkite: į galioti atstovai yra nepriklausomos 
bendrovės, kurių mes nekontroliuojame. Tokiu atveju taip pat 
naudojama kita, papildomo tikrinimo priemonė. Pavyzdžiui, tai gali 
būti tekstine žinute atsiųstas kodas, kurį  reiktų į vesti „My Porsche“ 
svetainėje. 
 
2. Registravimasis savarankiškai 
Jei registruojatės ne per į galiotą prekybos atstovą, atlikti 
atitinkamus registracijos veiksmus ir į vesti savo duomenis galite 
patys. Tam tikrose šalyse taip pat galite pridėti transporto priemonę 
ir naudotis papildomomis skaitmeninėmis paslaugomis, kurios 
teikiamos tik transporto priemonių savininkams. Šiuo tikslu, kai 
į vedate transporto priemonės valstybinį  numerį , jums taip pat 
reikės į kelti tapatybę ir nuosavybę patvirtinanč ių dokumentų 
kopijas, o jei transporto priemonė tiesiogiai jums nepriklauso – 
juridinio jos savininko į galiojimą. Šie dokumentai bus peržiūrėti 
taikant mūsų patikros kriterijus. Kaip sėkmingo patikrinimo į rodymą 
taip pat išsaugosime atitinkamuose tapatybės dokumentuose 
nurodytus vardus bei pavardes, gimimo datas, adresus ir 
dokumentų galiojimo informaciją. Be to, išsaugosime nuosavybės 
dokumentuose nurodytus transporto priemonių identifikavimo 
numerius, savininkų vardus bei pavardes ir adresus. Kai patikrinimo 
procesas užbaigiamas, šių dokumentų kopijos ištrinamos. Po 
sėkmingo patikrinimo gausite, pavyzdžiui, el. paštu atsiųstą 
nuorodą, kurią paspaudus registraciją reiktų patvirtinti. Tokiu atveju 
taip pat naudojama kita, papildomo tikrinimo priemonė. Pavyzdžiui, 
tai gali būti tekstine žinute atsiųstas kodas, kurį  reiktų į vesti „My 
Porsche“ svetainėje. 
 

(a) Informacija, kurios reikalaujama registruojantis 
Kai registruojatės į  „My Porsche“ ir darote tai savarankiškai, bus 
paprašyta į vesti jūsų el. pašto adresą („Porsche ID“), slaptažodį , 
vardą ir pavardę, taip pat kreipinį  bei atitinkamus titulus, kontaktinę 
ir adreso informaciją, mobiliojo telefono numerį  ir, atitinkamais 
atvejais, kalbą, kuria norėtumėte su mumis bendrauti. Jei 
registruojatės per į galiotąjį  prekybos atstovą, „My Porsche“ 
svetainėje bus paprašyta pirmiau nurodytą informaciją patvirtinti. Ši 
informacija reikalinga norint sukurti ir tvarkyti jūsų „Porsche ID“ 
naudotojo paskyrą, kuria galėtumėte naudotis tam, kad gautumėte 
visas paslaugas ir funkcijas, siūlomas per „My Porsche“ ir „Porsche 
Connect“ parduotuvę. Tam tikrose šalyse taip pat galite pasinaudoti 
mūsų pasiūlymais, teikiamais potencialiems klientams. Tokiu atveju 
tereikia nurodyti vardą ir pavardę, el. pašto adresą bei slaptažodį . 
Šios informacijos ir, atitinkamais atvejais, papildomų duomenų 
mums reikia tam, kad galėtume atsakyti į  užklausas, klausimus bei 
pastabas. 
Taip pat išsaugome jūsų paskutinio prisijungimo laiką. 
Registracijos metu atliekame vardo, pavardės ir adreso 
informacijos tikėtinumo patikrą. 
 
(b) Informacija, kuri registruojantis pateikiama savanoriškai 
Registruodamiesi taip pat galite savo noru pateikti papildomą 
informaciją, pavyzdžiui, papildomą informaciją prie vardo 
(akademinius titulus ir pan.), bendrovės kontaktinius duomenis, 
gimimo datą, papildomus telefono numerius, kredito kortelės 
informaciją (kurią išsaugo tik mokėjimo paslaugų teikėjas), jūsų 
automobilio valstybinį  numerį  ir asmeninio automobilio 
pavadinimą. Taip pat galite pateikti informacijos apie savo 
interesus, pageidavimus ir priimtiniausius susisiekimo būdus. 
Atminkite: tam, kad galėtume jus užregistruoti, ši informacija 
nereikalinga. Ar šią informaciją mums pateiksite, sprendžiate tik jūs. 
 
4.2 „Porsche“ skaitmeninių paslaugų infrastruktūra: 

duomenų tvarkymas po registracijos 
Jei užsiregistravote dėl „Porsche“ ID vartotojo paskyros, su 
atsakingaisiais „Porsche“ prekybos atstovais apsikeisime 
pagrindine informacija apie vartotojo paskyrą ir transporto 
priemones, kad jus galėtume aptarnauti per prekybos atstovo 
organizaciją. Jiems perduodame ne tik transporto priemonės 
identifikacijos numerį, bet ir jūsų vartotojo vardą („Porsche“ ID), 
informaciją apie paslaugų ir gaminių pasiūlymų techninį ar 
pardavimo prieinamumą jūsų vartotojo paskyrai ar transporto 
priemonei, taip pat aktualius įvykius (kaip vartotojo paskyros 
kūrimo, keitimo ar naikinimo dalį), transporto priemonių susiejimą, 
pardavėjų pasirinkimą ar paslaugų aktyvinimą arba išjungimą.  
 
Jei pasirinkote įgaliotąjį prekybos atstovą ir davėte sutikimą, „My 
Porsche“ saugomi asmens duomenys, ypač kontaktiniai, palaikymo, 
sutarties ir paslaugų duomenys, taip pat duomenys apie interesus, 
transporto priemones ir naudojamas paslaugas, taip pat bus 
perduoti įgaliotajam prekybos atstovui ir sinchronizuojami su visais 
apie jus saugomais asmens duomenimis. Jei nenorite, kad 
duomenys ateityje būtų perduodami, tai galite pakeisti vartotojo 
nuostatose. Nuo tos datos minėti duomenys daugiau nebus 
perduodami įgaliotajam prekybos atstovui. Dėl techninių priežasčių 
gali prabėgti iki 24 valandų, kol įsigalios jūsų sutikimas ir 
apsikeitimas duomenimis bus nutrauktas. Duomenų tvarkymo 
teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas. 
 
4.3 „Porsche“ ID vartotojo paskyros panaikinimas 
Jei savo „Porsche“ ID vartotojo paskyrą panaikinsite, jūsų „My 
Porsche“ profilis bus taip pat panaikintas. Kalbant apie privalomą 
asmens duomenų saugojimą dėl teisinių priežasčių, paskyra yra 
profilis yra blokuojami (vadinamasis asmens duomenų tvarkymo 
ribojimas). Duomenys toliau naudojami, ypač teikiant paslaugas, o 
paskui jie nebenaudojami. Gali būti ribojamos arba visiškai neveikti 
tam tikros teikiamų paslaugų funkcijos. „My Porsche“ nebegalėsite 
naudotis. Jei atsakingi „Porsche Group“ ir šios grupės pradavimo 
organizacijoje dirbantys asmenys prisiimdami atsakomybę tvarkys 
jūsų asmens duomenis, tokių duomenų tvarkymas lieka nepakitęs. 
Jei, jums davus sutikimą, duomenimis buvo pasikeista su jūsų 
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pasirinktu prekybos atstovu, jį informuosime, kad jūsų „Porsche“ ID 
vartotojo paskyra buvo panaikinta. 
 
5. Asmens duomenų gavėjai 
Vidiniai gavėjai Bendrovėje „Porsche Smart Mobility GmbH“ 
prieigą turi tik tie asmenys, kuriems ji reikalinga pirmiau 3 
pastraipoje nurodytais tikslais. 

 
Išoriniai gavėjai  
Asmens duomenis perduodame išoriniams gavėjams – už 
bendrovės „Porsche Smart Mobility GmbH“ ribų – jei tai reikalinga 
norint pateikti atitinkamą „Porsche“ skaitmeninės paslaugos 
pasiūlymą, esant kitai teisėtai licencijai arba jei turime jūsų sutikimą. 
Išoriniai gavėjai gali būti:  
 
a. Tvarkytojai:  
„Porsche AG“ grupės bendrovės arba išoriniai paslaugų teikėjai, 
kurių pagalba teikiame paslaugas, pvz., techninės infrastruktūros ir 
priežiūros srityse, teikiant „Porsche Smart Mobility GmbH“ 
pasiūlymą. Jūsų privatumui užtikrinti tuos tvarkytojus kruopščiai 
atrenkame ir reguliariai tikriname. Paslaugų teikėjai gali naudoti 
duomenis tik mūsų apibrėžtais tikslais.  
 
b. Viešosios institucijos 
Valdžios įstaigos ir valstybinės institucijos, pvz., prokuratūros, 
teismai ar finansinės institucijos, kurioms asmens duomenis turime 
perduoti dėl teisinių priežasčių. Perdavimas vykdomas pagal BDAR 
6 straipsnio 1 pastraipos (c) punktą. 
 
c) Privačios institucijos 
Prekybos atstovai, bendradarbiavimo partneriai ir pagalbą 
teikiantys darbuotojai, kuriems duomenys perduodami gavus 
sutikimą, siekiant vykdyti su jumis sudarytą sutartį arba norint 
užtikrinti teisėtų interesų apsaugą, pvz., „Porsche“ centrai, 
finansuojantys bankai, kiti paslaugų teikėjai ar transporto paslaugų 
teikėjai. Perdavimas vykdomas pagal BDAR 6 straipsnio 1 
pastraipos (a), (b) ir (arba) (f) punktus. 
 
6.  Duomenų tvarkymas trečiosiose šalyse 
Jei mūsų funkcijas vykdo "Porsche Digital Service Infrastructure" 
individualios funkcijos, paslaugų teikėjai, kurių registruotoji vieta ar 
duomenų apdorojimo vieta nėra Europos Sąjungos valstybėje narėje 
ar kitoje valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės bendrijos 
susitarimą Prieš atskleidžiant informaciją, mes užtikriname, kad 
gavėjo organizacijoje yra tinkamas duomenų apsaugos ir privatumo 
lygis (pvz., Atliekant savęs sertifikavimą gavėjo daliai, susijusiai su 
ES ir JAV privatumo apsauga, arba "ES standartinių sutarties 
sąlygų" susitarimu su gavėjas) ir (arba) kad jūsų sutikimas buvo 
gautas pakankamai. 
 
Galite susisiekti su mumis, kad gautumėte trečiųjų šalių gavėjų 
apžvalgą ir konkrečias sutarčių nuostatas, dėl kurių susitarta, kad 
būtų užtikrintas tinkamas duomenų apsaugos ir privatumo lygis. 
Norėdami tai padaryti, prašome naudoti informaciją, nurodytą 
skyriuje. 1. 
 
7.  Kitos „My Porsche“ paslaugos 
 
7.1 Mokėjimo informacijos tvarkymas 

Naudojantis „My Porsche“ ir „Porsche Connect“ atliktiems 
mokėjimams už pasiūlymus apdoroti mes naudojamės mokėjimų 
paslaugų teikėjo „Arvato Distribution GmbH“, Gottlieb-Daimler-Str. 
1, D-33428 Harsewinkel („Arvato“) paslaugomis. Jūsų kreditinės 
kortelės informacijos tvarkymas ir mokėjimo operacijų apdorojimas 
vykdomas naudojant išskirtinai tik mokėjimo paslaugų teikėjo 
sistemas. Jūsų kreditinės kortelės informacija įvedama tiesiogiai į 
įvedamų duomenų laukelį, esantį mokėjimo paslaugų teikėjo 
sistemose. Šią informaciją mokėjimo paslaugų teikėjas saugo 
savarankiškai ir naudoja jūsų mokėjimams. Iš jūsų nerenkame ir 
nesaugojame jokios kreditinės kortelės informacijos. Informuokite 
mokėjimo paslaugų teikėją apie kreditinės kortelės informacijos 
rinkimo ir saugojimo tipą, apimtį ir tikslą. 

 
Išskirtinai informacijos apie skolininkus valdymo (įskaitant atitikties 
patikrą, kai to reikalauja įstatymas) tikslu mokėjimo paslaugų 
teikėjas tvarko jūsų kliento ir kontaktinę informaciją (vardą ir 
pavardę, adresą, el. pašto adresą, „Porsche Connect“ kliento 
numerį, ir jei taikoma, įmonę ir filialus).  Jūsų asmens duomenų 
tvarkymo pirmiau nurodytu tikslu teisinis pagrindas yra mūsų teisinė 
prievolė arba teisėtas interesas laikytis teisinių reikalavimų. 
 
 
7.2 Kontaktinio centro teikiama pagalba 

Naudodamiesi „Porsche“ skaitmeninių paslaugų infrastruktūra 
pagalbos galite kreiptis į mūsų kontaktinį centrą. Pavyzdžiui, 
paskambinę telefonu į kontaktinį centrą, galite pakeisti savo 
asmeninius kliento duomenis, internetu užsakytas paslaugas ar 
kitokiu būdu įsigytas paslaugas. . Norėdami tai padaryti, 
kontaktiniam centrui turite nurodyti savo „Porsche“ ID. Po to, kai 
nurodydami savo „Porsche“ ID ar kitus saugumo kredencialus save 
identifikuosite, kontaktinis centras prisijungs prie jūsų „Porsche“ ID 
vartotojo paskyros arba tiesiogiai prie „My Porsche“ ir vietoj jūsų 
atliks pageidaujamus pakeitimus ir (arba) veiksmus. Kontaktinio 
centro darbuotojai atlieka tik aiškiai jūsų nurodytas užduotis. Be to, 
jei esate davęs sutikimą, kad su jumis susisiektų tam skirtais 
kanalais, prireikus, kontaktinis centras gali su jumis susisiekti 
telefonu / SMS / el. paštu / tikralaikių pokalbių programa, kad 
padėtų registracijos, paslaugų suaktyvinimo ir naudojimo 
klausimais. 
 
Duomenų tvarkymo per kontaktinį centrą teisinis pagrindas yra 
sutarties vykdymas. 
 
7.3 Paslaugos teikimo ir garantijos informacija 
Norėdami suteikti informacijos apie transporto priemonę, 
galiojančias garantijas ir atšaukimo kampanijas „My Porsche“ 
portale, tvarkome pagrindinius įrangos ir transporto priemonės 
duomenis, tokius kaip transporto priemonės identifikacijos numeris, 
galiojančios garantijos, modelio metai ir modelio atvaizdas. Asmens 
duomenų tvarkymas vykdomas laikantis su jumis sudarytos 
sutarties. Šiuo tikslu minėti duomenys mums pateikiami ryšio su 
transporto priemone galiojimo laikotarpiu.  
 
7.4 Apsilankymo dėl priežiūros paslaugų prašymas 
„Porsche“ prekybos atstovų ir priežiūros paslaugų bendrovių 
prašant apsilankyti dėl priežiūros paslaugų per „My Porsche“ 
portalą, jūsų prašymu pasirinktoms bendrovėms galime pateikti 
kliento ir transporto priemonės duomenis. Gavę sutikimą tai atlikti 
(kaip apsilankymo dėl priežiūros paslaugų prašymo per „My 
Porsche“ portalą dalį), mes pateiksime jūsų vardą, pavardę, adresą, 
telefono numerį, el. pašto adresą, „Porsche“ ID, transporto 
priemonės identifikacijos numerį, transporto priemonės modelį, 
pasirinktas priežiūros paslaugų datas, pageidaujamos priežiūros 
paslaugos apimtį ir papildomą pranešimą dėl jūsų užklausos, taip 
pat su aktualia užklausa susijusius pasirinktos priežiūros paslaugų 
bendrovės ar prekybos atstovo pageidaujamus kontaktinius 
kanalus. Asmens duomenys perduodami jūsų sutikimo pagrindu, 
atsižvelgiant į aktualų priežiūros paslaugų prašymą.  
 
Atitinkamą priežiūros paslaugų prašymą saugome vykdydami su 
jumis sudarytą sutartį tol, kol turite vartotojo paskyrą. 
 
8. Duomenų subjektų teisės 
 

Kaip duomenų tvarkymo subjektai turite į vairias teises. Konkreč iai, 
tokias: 
 
Teisė į  informaciją: turite teisę gauti informaciją apie duomenis, 
kuriuos apie jus asmeniškai esame išsaugoję.  
 
Teisė pataisyti ir atšaukti: turite teisę paprašyti, kad būtų ištaisyti 
neteisingai nurodyti asmens duomenys, arba, kad duomenys būtų 
panaikinti, jei toks prašymas neprieštarauja teisiniams 
reikalavimams.  
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Duomenų perkeliamumas: jei pateikėte mums duomenis pagal 
sutartį  arba sutikimą, laikydamiesi teisinių reikalavimų galite 
reikalauti, kad duomenis, kuriuos mums pateikėte, susistemintu, 
į prastu ir kompiuterio skaitomu formatu pateiktume jums arba kad 
perduotume juos kitam atsakingajam asmeniui. 
 
Prieštaravimas asmens duomenų tvarkymui, kai teisinis to 
pagrindas yra teisėtas interesas: Bet kuriuo metu dėl konkrečių 
jūsų atveju atsiradusių priežasč ių galite prieštarauti mūsų 
vykdomam asmens duomenų tvarkymui, jei tokio prieštaravimo 
teisinis pagrindas yra teisėtas interesas. Jei pasinaudosite savo 
prieštaravimo teise, nebetvarkysime jūsų asmens duomenų, nebent 
remdamiesi teisiniais reikalavimais galėtume į rodyti, kad esama 
į tikinamų už jūsų prieštaravimo teisę svaresnių teisinių priežasčių, 
kodėl duomenis ir toliau tvarkyti būtina.  
 
Prieštaravimas dėl slapukų naudojimo: Taip pat galite bet 
kuriuo metu paprieštarauti dėl slapukų naudojimo. Informaciją apie 
tai rasite mūsų slapukų politikoje. 
 
Sutikimo atšaukimas: jei esate pareiškę, kad sutinkate mums 
leisti tvarkyti jūsų duomenis, šį  sutikimą galite bet kada atšaukti. 
Atšaukimas negali į sigalioti atgaline data. Duomenų tvarkymo, kurį  
atlikome iki atšaukimo momento, teisėtumo šis atšaukimas 
nepakeič ia. 
 
Teisė skųstis priežiūros institucijai: taip pat, jei manote, kad jūsų 
duomenų tvarkymas pažeidžia atitinkamą teisės aktą, galite pateikti 
skundą atitinkamai priežiūros institucijai. Tai padaryti galite 
susisiekę su duomenų apsaugos institucija, veikianč ia jurisdikcijoje, 
kuriai priklauso jūsų faktinė gyvenamoji vieta arba valstybė, arba su 
duomenų apsaugos institucija, kurios jurisdikcijai priklausome mes. 

Jūsų bendravimas su mumis Be to, galite nemokamai su 
mumis susisiekti, jei turite bet kokių klausimų apie jūsų asmens 
duomenų rinkimą ir (arba) tvarkymą, jūsų, kaip duomenų subjekto, 
teises ir (arba) bet kokį  sutikimą, kurį  esate išreiškę. Jei 
pageidaujate pasinaudoti bet kuria iš pirmiau nurodytų teisių, el. 
paštu kreipkitės į  smartmobility@lt.porsche.com arba 
pasinaudokite pašto adresu, nurodytu pirmiau pateiktame 1 
straipsnyje. Kreipdamiesi į  mus pasirūpinkite, kad galėtume jus, 
kaip asmenį , aiškiai identifikuoti. 
 
9. Duomenų saugumas 
 

Tam, kad užtikrintume apsaugos lygį , atitinkantį  riziką ir taikomų 
teisės aktų nuostatas, imamės visų būtinų techninių ir organizacinių 
priemonių, atitinkanč ių esamą aukščiausią technologijų lygį . 
 
10. Nuorodos į trečiųjų šalių pasiūlymus 

 

Kitų paslaugų teikėjų svetainės, į  kurias pateikiamos nuorodos šioje 
svetainėje, buvo ir yra kuriamos bei pateikiamos treč iųjų šalių. 
Neturime jokios į takos šių svetainių dizainui, turiniui ar funkcijoms. 
Aiškiai atsiribojame nuo viso bet kokio visų nurodytų svetainių 
turinio. Atminkite: treč iųjų šalių svetainės, į  kurias pateikiamos 
nuorodos šioje svetainėje, gali jūsų galiniame į renginyje į diegti 
slapukus ir (arba) rinkti jūsų asmens duomenis. Jokios į takos tam 
neturime. Dėl su tuo susijusios informacijos susisiekite su 
atitinkamų svetainių, į  kurias nurodoma iš mūsų svetainės, 
teikėjais. 
 
Atnaujinta: 01.08.2018 

mailto:connect@lt.porsche.com
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Specialusis duomenų apsaugos ir privatumo pareiškimas 
dėl „My Porsche“ paslaugų ir „Porsche Connect“ paslaugų 

 
 
Naudodamiesi „My Porsche“ arba „Porsche Connect“ parduotuve 
galite paprašyti suteikti „My Porsche“ paslaugų, „Porsche Connect“ 
paslaugų arba suaktyvinti paslaugų licencijas. Norėdami tai atlikti 
privalote būti užsiregistravę į  „My Porsche“ ir turėti „Porsche ID“ 
naudotojo paskyrą. Priklausomai nuo paslaugos, „My Porsche“ ir 
„Porsche Connect“ paslaugas galite naudoti ir valdyti įvairiose 
„Porsche“ programėlėse ir „My Porsche“, taip pat transporto 
priemonėje per belaidžio tinklo ryšį (jei transporto priemonėje yra). 
 

1. Paslaugų prašymas ir aktyvinimas 
 

Galite prašyti pavienių arba iškart kelių „My Porsche“ bei „Porsche 
Connect“ paslaugų ir aktyvinti paslaugų licencijas. Kai pasirenkate 
atitinkamą paslaugą arba paslaugų paketą, taip pat galite peržiūrėti 
konkreč ią informaciją apie su tos paslaugos teikimu susijusį  
duomenų rinkimą, tvarkymą ir naudojimą, pateiktą atitinkamų 
paslaugų produktų aprašuose. Tam, kad galėtume į vykdyti jūsų 
prašymą ir su juo susijusius sutartinius į sipareigojimus, tvarkome 
ir naudojame ne tik konkretaus prašymo informaciją, bet ir jūsų 
asmens duomenis, kuriuos surinkome jums registruojantis. Kol 
prašymo vykdymo procesas neužbaigtas, sąskaitos pateikimo 
adresą galite pakeisti. Tokiu atveju sąskaitos pateikimui naudosime 
būtent šią adreso informaciją. 
 
Mokėjimams apdoroti ir mokamoms paslaugoms, teikiamoms 
pasitelkiant „My Porsche“ ir „Porsche Connect“, teikti esame 
pasamdę mokėjimo paslaugų bendrovę „Arvato“ (žr. dokumento 
„Bendrasis duomenų apsaugos ir privatumo pareiškimas dėl „My 
Porsche“ ir „Porsche Connect“ parduotuvės“ 5 straipsnį ). Jūsų 
kredito kortelių informacijos apdorojimo ir mokėjimų tvarkymo 
veiksmai atliekami tik mokėjimo paslaugų teikėjo sistemomis. Kai 
prašoma mokamų paslaugų, mokėjimo paslaugų teikėjui nurodome 
mokėtiną sumą ir vienkartinį  operacijos raktą, kuriuo pasinaudojus 
būtų galima priskirti ir apdoroti jūsų mokėjimą. Kai teikdami 
paslaugų prašymą į vedate savo kredito kortelės informaciją, ji 
patenka tiesiai į  mokėjimo paslaugų teikėjo į vesties laukelį . 
Teikėjas šią informaciją išsaugo nepriklausomai ir naudoja ją jūsų 
mokėjimams atlikti. Patys mes nerenkame ir nesaugome jokios jūsų 
kredito kortelių informacijos. Todėl, jei pageidaujate informacijos 
apie jūsų kredito kortelių informacijos rinkimo ir naudojimo pobūdį , 
apimtį  arba tikslą, kreipkitės į  mokėjimo paslaugų teikėją. Jei 
pageidaujate daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkomi kredito 
kortelių duomenys ir apdorojami mokėjimai, žr. dokumentą 
„Bendrasis duomenų apsaugos ir privatumo pareiškimas dėl „My 
Porsche“ ir „Porsche Connect“ parduotuvės“. 
 
Kai prašymo procesas užbaigiamas, paslaugas galite suaktyvinti. 
Kai tai atliekate, mūsų sistemoje išsaugomas leidimas naudoti, o 
prieinamų paslaugų sąrašas atitinkamai atnaujinamas. 
 
Norint naudoti tam tikras „Smart Mobility“ paslaugas (pvz., įkrovimo 
stotelių pasiūlymus), įsigijus gaminį daugelyje šalių paštu 
atsiunčiama suasmeninta kortelė („Porsche“ ID kortelė) su RFID 
lustais. Gautą kortelę reikia aktyvinti „My Porsche“ portale, tada ją 
galima naudoti autentifikavimui palaikomoje infrastruktūroje (pvz., 
viešojoje įkrovimo stotelėje). Kortelėje saugomas identifikacijos 
numeris, kurį galima naudoti priskirti save vartotojo paskyrai. Be 
identifikacijos numerio pačioje kortelėje skaitmeniniu būdu nėra 
saugomi jokie asmens duomenys, ypač vardas, pavardė ar 
adresas.  
Prarastą kortelę vartotojas gali užblokuoti „My Porsche“ portale. 
Jei nenurodyta kitaip, šiame skyriuje apibūdintą tvarkymą vykdome 
pagal su jumis sudarytą sutartį, laikydamiesi BDAR 6 straipsnio 1 
pastraipos (b) punkto.  
 

2. „My Porsche“ ir „Porsche Connect“ paslaugų 
naudojimas 

 

Paprašytas „My Porsche“ ir „Porsche Connect“ paslaugas, 
priklausomai nuo paslaugos tipo, galite naudoti savo transporto 
priemonėje (jei su jūsų transporto priemone tai į manoma), belaidžio 
tinklo ryšiu arba kitais galiniais į renginiais, per „My Porsche“ savo 
„Porsche Connect“ programėlę, programėlę „Porsche Car Connect“ 
arba, atitinkamais atvejais, per kelias arba visas galimas prieigos 
vietas. Šiuo tikslu jūsų transporto priemonė arba atitinkamas galinis 
į renginys prisijungs prie „Porsche“ skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūros. 
 
Jei internetinėmis paslaugomis, kurių paprašėte per „My Porsche“ 
arba „Porsche Connect“ parduotuvę, naudojatės savo transporto 
priemonėje arba kituose galiniuose į renginiuose, siekdami sukurti 
galimybę naudotis šios internetinėmis paslaugomis, teikdami 
palaikymo paslaugas arba kitas konkreč iai apibrėžtas paslaugas, 
tvarkysime jūsų asmens duomenis. Jei nenurodyta kitaip, jūsų 
asmens duomenis renkame, tvarkome ir naudojame tik tada, kai tai 
yra būtina norint suteikti galimybę naudotis atitinkama „My Porsche“ 
arba „Porsche Connect“ paslauga. 
 
Kai naudojatės tam tikromis „My Porsche“ arba „Porsche Connect“ 
paslaugomis, priklausomai nuo to, kaip konkreti paslauga veikia, 
gali būti tvarkomi toliau nurodytų kategorijų asmens duomenys. Tai 
daroma tam, kad būtų į manoma jums teikti šias paslaugas bei 
vykdyti į sipareigojimus pagal sutartį . Kiekvienu atveju teisiniu 
pagrindu laikomas sutarties vykdymas. 
 
a) Identifikavimo informacija, tokia kaip transporto priemonės 

identifikavimo numeris, jūsų „Porsche ID“ ir jūsų galinių 
į renginių bei mobiliųjų radijo ryšio į renginių aparatinis bei 
sistemos ID, reikalinga norint identifikuoti jus asmeniškai, 
arba identifikuoti jūsų galinį  į renginį  ar jūsų transporto 
priemonę, kad būtų galima užmegzti ryšį , naudotis 
paslaugomis arba pasiekti turinį . 

b) Leidimo suteikimo informacija, kuri parodo, jog transporto 
priemonė arba atitinkamas galinis į renginys yra suaktyvintas 
tam tikrai „Porsche Connect“ paslaugai ir juos galima susieti 
su jūsų registracijos duomenimis iš „Porsche“ skaitmeninių 
paslaugų infrastruktūros. 

c) Prisijungimo informacija, reikalinga norint naudotis kitų 
teikėjų paslaugomis, prie kurių reikia prisijungti iš jūsų 
transporto priemonės arba kitų galinių į renginių. 

d) Ryšio informacija, kuri būtina norint užmegzti ryšį  tarp jūsų 
automobilio ir (arba) kito galinio į renginio ir mūsų serverių 
arba treč iųjų šalių, atsakingų už „Porsche Connect“ paslaugų 
turinio teikimą, serverių. 

e) Buvimo vietos ir judėjimo informacija, kuri būtina tam, kad 
automobilyje būtų rodomas šią vietą atitinkantis turinys. 

f) Balso duomenys, reikalingi valdymo balsu funkcijoms ir balso 
į vesčiai, kai naudojamasi tam tikromis „Porsche Connect“ 
paslaugomis. Balso duomenys iš transporto priemonės arba 
galinio į renginio mums perduodami į rašo pavidalu, kad juos 
galėtume paversti į  tekstą. Tekstas, kurį  paskui 
sugeneruoja paslaugos teikėjas, perduodamas atgal į  
transporto priemonę. Į rašą tada ištriname. 

g) Kontaktinė informacija, naudojama ryšio paslaugoms, 
pavyzdžiui, el. laiškui arba tekstinei žinutei siųsti. 

h) Atsiskaitymo duomenys, tokie kaip detali sąskaita už 
įkrovimą: prireikus, šią informaciją pridedame prie jūsų 
adreso ir mokėjimo informacijos individualaus atsiskaitymo 
tikslais. 



 
 

Puslapis 2 iš 4 
Atnaujinta 06/2018 – Specialusis duomenų apsaugos ir privatumo pareiškimas dėl „My Porsche“ paslaugų ir „Porsche Connect“ paslaugų– 

Lithuania – LT – Versija 3.1 

i) Kita informacija, kuria reikia keistis su mumis arba paslaugų 
teikėjais, kad jums būtų galima suteikti atitinkamą paslaugą. 

 
Išsami informacija apie duomenis, kurie renkami ir tvarkomi ryšium 
su atitinkamomis internetinėmis paslaugomis, pateikta atitinkamų 
internetinių paslaugų aprašuose https://connect-
store.porsche.com/lt/lt/. 
 
Skambutį dėl paslaugos saugome kartu su transporto priemonės 
identifikacijos numeriu ir laiko žyma 12 mėnesių laikotarpį, kaip 
anonimiškai naudojimo statistikai kurti reikalingą duomenų bazę.  
 
3. Naudojimasis trečiųjų šalių teikėjų paslaugomis 
 

Jei naudojatės treč iųjų šalių teikėjų paslaugomis, kurių negalima 
paprašyti per „My Porsche“ arba „Porsche Connect“ parduotuvę, 
šių paslaugų turinys gali būti rodomas jūsų transporto priemonėje 
arba galiniame į renginyje, taip pat gali būti keičiamasi informacija 
tarp jūsų transporto priemonės arba galinio į renginio ir paslaugos 
teikėjo. Kai mobilųjį  galinį  į renginį  susiejate su savo transporto 
priemone, turinys bus atkartojamas tik į  transporto priemonę 
integruotoje informacijos ir pramogų sistemoje („Porsche 
Communication Management“ arba PCM). Prie šių paslaugų, kurias 
teikia trečiosios šalys, prieigos neturime, o jų turinio irgi nestebime. 
Dėl to patariame atkreipti dėmesį  į  atitinkamą duomenų apsaugos 
bei privatumo informaciją, kurią teikia treč iosios šalies teikėjas. 
Kai naudojatės tokiomis treč iųjų šalių paslaugomis, yra tikimybė, 
kad jūsų asmens duomenys bus naudojami ir platesniu mastu, nei 
būtina paslaugai teikti ir užtikrinti tinkamą jos veikimą. 
Jokios į takos tam, kaip ir kur šie treč iųjų šalių teikėjai tvarko 
duomenis, neturime. Todėl dėl informacijos apie asmens duomenų 
rinkimo ir naudojimo pobūdį , apimtį  ir tikslus, kai tai susiję su 
atitinkama internetine paslauga, kreipkitės į  atitinkamus treč iųjų 
šalių teikėjus. 
 
Visus duomenų tvarkymo veiksmus, aprašytus šioje dalyje, o 
konkreč iai – jų perdavimą trečiosios šalies teikėjui, atliekame 
vykdydami sutarties su jumis į sipareigojimus. 
 
4. Specialiosios pastabos dėl naudojimosi „Porsche 

Connect“ paslaugomis transporto priemonėje 
 
Į  jūsų transporto priemonę integruotą PCM ir mobiliąją sąsają, 
skirtą su transporto priemone susijusioms paslaugoms 
(„Connected Gateway“ arba cGW), galima belaidžio tinklo ryšiu, 
atitinkamu mastu, sujungti su „Porsche“ skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūra. Dėl to savo transporto priemonėje galite naudotis 
„Porsche Connect“ paslaugomis, kurių paprašėte per „Porsche 
Connect“ parduotuvę, ir treč iųjų šalių paslaugomis, kurių paprašėte 
kitur, nepriklausomai nuo to, ką siūlome mes. 
 
4.1. Ryšio galimybės 
 
Ryšys, priklausomai nuo transporto priemonės galimybių, gali būti 
užmegztas prisijungus prie transporto priemonės sąsajų per 
išorinio į renginio „Wi-Fi“, arba per jūsų transporto priemonės PCM 
belaidžio tinklo modulį . Belaidžio tinklo modulis, priklausomai nuo 
jūsų transporto priemonės galimybių, gali turėti į dedamą ar iš 
anksto į dėtą keičiamąją arba nekeičiamąją SIM kortelę. 
 
Jei aiškiai nenurodyta kitaip, visus duomenų tvarkymo veiksmus, 
aprašytus šioje dalyje, atliekame vykdydami sutarties su jumis 
į sipareigojimus. 
 
4.1.1 Apibrėžtys 

a) Į dedama keič iamoji SIM kortelė 
Ryšį  savo transporto priemonėje, priklausomai nuo jos 
galimybių, užmegzti galite naudodamiesi SIM kortele, 
į dedama į  transporto priemonę. Šią kortelę turite gauti 
iš atitinkamo belaidžio tinklo paslaugų teikėjo (toliau – 
„į dedama keičiamoji SIM kortelė“). Už į dedamą 
keičiamąją SIM kortelę ir su ja susijusius duomenų 

tvarkymo procesus atsakingas yra atitinkamas jūsų 
belaidžio tinklo paslaugų teikėjas. Dėl informacijos apie 
duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo pobūdį , 
apimtį  ir tikslą, taip pat – apie duomenų saugumą, kai 
jie perduodami signalų pavidalu, kreipkitės į  atitinkamą 
belaidžio tinklo paslaugų teikėją. 

b) Iš anksto į dėta keičiamoji SIM kortelė 
Ryšys jūsų transporto priemonėje, priklausomai nuo jos 
galimybių, gali būti palaikomas naudojant keič iamąją SIM 
kortelę, kurią gamintojas jau į dėjo iš anksto (toliau – „iš 
anksto į dėta keič iamoji SIM kortelė“). Daugiau 
informacijos apie šios funkcijos prieinamumą 
konkreč iose valstybėse žr. https://connect-
store.porsche.com/lt/lt/. 

c) Nekeičiamoji SIM kortelė 
Ryšys jūsų transporto priemonėje, priklausomai nuo jos 
galimybių, gali būti užmegztas naudojant SIM kortelę, 
kurią gamintojas transporto priemonėje jau į rengė ir 
kurios pakeisti negalima (toliau – „nekeičiamoji SIM 
kortelė“). Nekeičiamosios SIM kortelės negalima išimti 
rankiniu būdu, jei pageidaujama ryšį  nutraukti. Jei 
pageidaujate informacijos apie atsakomybę už duomenų 
tvarkymo procesus, susijusius su nekeič iamąja SIM 
kortele, žr. toliau pateiktą 4 straipsnio 1 dalies 3 punktą. 

d) Tinklo operatorius ir virtualusis tinklo operatorius 
Vadinamasis (telekomunikacijų) „tinklo operatorius“ 
eksploatuoja telekomunikacijų tinklą ir atitinkamiems 
rinkos dalyviams suteikia prieigą prie šio tinklo. 
„Virtualusis tinklo operatorius“ parengia individualius 
tinklo sprendimus, kuriems naudojama į vairių tinklų 
operatorių infrastruktūra ir technologijos, tač iau pats 
nuosavos tinklo infrastruktūros neturi. 

4.1.2 Duomenų saugojimas transporto priemonės gamybos 
metu 
Jei jūsų „Porsche“ transporto priemonėje yra iš anksto į dėta 
keičiamoji SIM kortelė arba nekeičiamoji SIM kortelė, transporto 
priemonių gamybos metu išsaugome SIM kortelių numerius (ICCID, 
IMSI, MSISDN) bei atitinkamus į renginių bei transporto priemonių 
identifikavimo numerius. Šis duomenų išsaugojimas atliekamas 
tam, kad būtų galima valdyti SIM kortelių numerius ir transporto 
priemonę susieti su konkreč iu SIM kortelės numeriu, jei, pavyzdžiui, 
informacijos iš „Porsche Smart Mobility GmbH“ paprašytų valdžios 
institucijos. 
 
4.1.3 Duomenų mainai naudojant nekeič iamąsias SIM korteles 
„Porsche“ transporto priemonių belaidžio tinklo moduliai su 
aktyviomis nekeičiamosiomis SIM kortelėmis su atitinkamo 
operatoriaus belaidžiais tinklais susisiekia tada, kai tai į manoma, 
nepriklausomai nuo to, ar esate užsiregistravę į  „Porsche Connect“ 
arba paprašę „Porsche Connect“ paslaugų. Telekomunikacijų 
duomenimis (renkamais, tvarkomais ir naudojamais teikiant 
telekomunikacijų paslaugas arba užmezgant ryšį ) gali būti 
keičiamasi siekiant užmegzti belaidžio tinklo ar kitokį  ryšį  ir, 
atitinkamais atvejais, siekiant užtikrinti tinkamą „Porsche Connect“ 
paslaugų, kurių transporto priemonėje paprašėte per atitinkamo 
tinklo operatoriaus belaidžius tinklus, pvz., belaidžio ryšio korius, 
vykdymą. 
Kai naudojamasi belaidžio tinklo ryšiu, egzistuoja tikimybė, jog 
perduodant signalus per viešuosius telekomunikacijų tinklus, 
veikiančius už jūsų transporto priemonės ribų, tam tikros treč iosios 
šalys, o ypač – tinklų operatoriai, galės prieiti prie tam tikros 
informacijos ir galbūt nustatyti jūsų buvimo vietą. Be atitinkamo 
tinklo operatoriaus, prie šios tvarkomos informacijos tam tikrais 
atvejais gali prieiti ir virtualieji tinklų operatoriai. 
Kai į rengta nekeič iamoji SIM kortelė, ryšio paslaugas gali teikti šie 
virtualieji tinklo operatoriai: 
 CUBIC Telecom, Cubic Telecom Limited, Corrig Court, Corrig 

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

Vokietija. 
Dėl informacijos apie duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo 
pobūdį , apimtį  ir tikslą, taip pat apie duomenų saugumą, kai jie 

https://connect-store.porsche.com/lt/lt/
https://connect-store.porsche.com/lt/lt/
https://connect-store.porsche.com/lt/lt/
https://connect-store.porsche.com/lt/lt/
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perduodami signalų pavidalu, kreipkitės į  virtualųjį  tinklo 
operatorių. 
 
4.1.4 Duomenų tvarkymas teikiant telekomunikacijų paslaugas 
Renkame, tvarkome ir naudojame jūsų apskaitos duomenis (tokius 
kaip jūsų vardas ir pavardė, adresas bei gimimo data), surinktus 
registruojantis į  „My Porsche“ arba „Porsche Connect“ parduotuvę, 
arba nurodytus paprašius telekomunikacijų paslaugos per „My 
Porsche“ arba „Porsche Connect“ parduotuvę, kad būtų į manoma 
sudaryti, pataisyti arba panaikinti sutartinius santykius dėl 
telekomunikacijų paslaugų arba apibrėžti jų turinį . Pirmiau minėti 
duomenys šiais tikslais laikomi ne ilgau, kaip iki metų, kuriais 
nutraukiami sutartiniai santykiai, kalendorinės pabaigos. 
 
Srauto duomenys, sugeneruoti veikiant belaidžio tinklo ryšiui (tokie, 
kaip atitinkamo ryšio seanso pradžia ir pabaiga), mobiliojo ryšio 
užmezgimo vietos duomenys, galiniai ryšio seanso taškai ir 
dinaminiai IP adresai „Porsche“ skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūroje nerenkami, netvarkomi ir nenaudojami. Tai 
netaikoma SIM kortelių ir į renginių numeriams bei perduotų 
duomenų kiekiui. Dėl informacijos apie duomenų rinkimo, tvarkymo 
ir naudojimo pobūdį , apimtį  ir tikslą, kreipkitės į  atitinkamą tinklo 
operatorių. 
 
4.1.5 Duomenų tvarkymas teikiant kitas ryšio paslaugas 
Jei prašote arba esate paprašę išplėstinių ryšio paslaugų, tokių kaip 
„Wi-Fi“ paketai, jų aktyvinimo ir deaktyvinimo informacija keičiamasi 
tarp mūsų sistemos, jūsų transporto priemonės belaidžio tinklo 
sąsajos ir virtualiojo tinklo operatoriaus. Tai daroma tam, kad 
„Porsche“ transporto priemonių nekeičiamosioms SIM kortelėms 
būtų galima suaktyvinti ir deaktyvinti duomenų paketus. 
 
Tam, kad „Porsche“ transporto priemonėse būtų galima valdyti iš 
anksto į dėtas keičiamąsias SIM korteles ir nekeič iamąsias SIM 
korteles, taip pat tam, kad būtų galima apskaič iuoti pagal jūsų 
paprašytą duomenų paketą likusį  ir jau panaudotą duomenų kiekį , 
papildomai atliekami transporto priemonės identifikavimo numerio, 
jūsų SIM kortelių numerių, atitinkamų SIM kortelių būklių ir, kai tai 
reikalinga, per tą laikotarpį  panaudotų bei likusių duomenų kiekio 
verč ių mainai tarp mūsų sistemos, jūsų transporto priemonės 
belaidžio tinklo sąsajos ir virtualiojo tinklo operatoriaus. Šiuos 
duomenis išsaugome ir laikome tol, kol egzistuoja atitinkami 
sutartiniai santykiai. Be to, pirmiau minėtus duomenis laikome 12 
mėnesių, kad galėtume generuoti anonimines naudojimo 
ataskaitas. 
 
4.1.6 Kitoks duomenų tvarkymas pagal teisės aktų 

reikalavimus 
Be duomenų tvarkymo veiksmų, kuriuos atliekame pagal 4 
straipsnio 1 dalies 3–5 punktus, renkame, tvarkome ir naudojame 
telekomunikacijų duomenis (duomenis, surenkamus, tvarkomus ir 
naudojamus teikiant telekomunikacijų paslaugas ir (arba) 
užmezgant ryšį ), vadovaudamiesi atitinkamų mums taikomų teisės 
aktų nuostatomis, pavyzdžiui, vykdydami teisės aktais apibrėžtą 
pareigą saugoti ir, jei prireiktų, atskleisti, asmens duomenis 
saugumo bei teisėsaugos institucijoms. 
 
Teisinis jūsų duomenų tvarkymo pagrindas šiuo atveju yra poreikis 
vykdyti teisės aktais apibrėžtas pareigas ir (arba) mūsų teisėtas 
interesas paisyti teisės aktų reikalavimų. 
 
4.1.7 Tapatybės patikros 
Kai prašoma tam tikrų telekomunikacijų paslaugų, kai kuriose 
valstybėse teisės aktais reikalaujama atlikti tapatybės patikrą. 
Šioms tapatybės patikroms atlikti esame pasamdę išorinį  paslaugų 
teikėją „IDnow GmbH“, į sikūrusį  adresu Auenstr. 100, 80469 
Munich, Vokietija. Duomenų rinkimą, tvarkymą ir naudojimą, kai tai 
atliekama vykdant tapatybės patikrą, prisiimdamas visą 
atsakomybę atlieka tik išorinis paslaugų teikėjas. Dėl informacijos 
apie duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo pobūdį , apimtį  ir 
tikslą, kreipkitės į  išorinį  paslaugų teikėją. Šią informaciją rasite 
č ia. 

Tam, kad būtų galima patikrinti jūsų tapatybę, vykdant paslaugos 
prašymo procedūrą būsite nukreipti į  teikėjo išorinę svetainę. Gavę 
jūsų patvirtinimą, informaciją, kurią ketinama patikrinti (jūsų vardą ir 
pavardę, adresą bei gimimo datą), perduosime paslaugos teikėjui. 
Jam taip pat perduosime procedūros numerį , pagal kurį  vėliau 
galėtume pritaikyti tapatybės patikros rezultatą. Kai tapatybės 
patikra bus baigta, naudodamas šį  procedūros numerį  paslaugos 
teikėjas nurodys mums patikros rezultatą. Šiai tapatybės patikrai 
panaudotų asmens duomenų neperduodame jokioms treč iosioms 
šalims, išskyrus atvejus, kai tai privalome daryti pagal teisės aktų 
nuostatas. Mums taip pat suteikiama prieiga prie jūsų tapatybės 
dokumento, kurį  išsaugojo paslaugos teikėjas, kad ja galėtume 
pasinaudoti vykdydami pareigas pagal teisės aktų nuostatas. 
 
Teisinis jūsų duomenų tvarkymo pagrindas šiuo atveju yra poreikis 
vykdyti teisės aktais apibrėžtas pareigas arba mūsų teisėtas 
interesas paisyti teisės aktų reikalavimų. 
 
4.2. Transporto priemonės paruošimas ir ryšio su ja 

užmezgimas 
Tam, kad paslaugomis galėtumėte naudotis savo transporto 
priemonėje, jūsų transporto priemonė turi būti nurodyta jūsų 
„Porsche ID“ naudotojo paskyroje. Šiuo tikslu „My Porsche“ 
sistemoje jūs arba jūsų į galiotas prekybos atstovas turi į vesti 
transporto priemonės identifikavimo numerį . Jūsų transporto 
priemonės identifikavimo numerį  tvarkysime tam, kad užmegztume 
ryšį  su transporto priemone ir pritaikytume reikiamą paslaugų 
naudojimo apimtį , suaktyvintume ir teiktume paslaugas bei kitais 
atitinkamose vietose išsamiai apibrėžtais ir paaiškintais tikslais. 
Siekdama užtikrinti jūsų transporto priemonei galimybę jungtis prie 
„Porsche“ skaitmeninių paslaugų infrastruktūros, mūsų sistema 
sukuria vadinamąjį  „susiejimo kodą“, kuris jums parodomas per 
„My Porsche“. 
 

Tam, kad galėtume duomenis patikrinti, į vedant transporto 
priemonės valstybinį  numerį  taip pat turėsite į kelti tapatybę ir 
nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, o jei transporto 
priemonė tiesiogiai jums nepriklauso – juridinio jos savininko 
į galiojimą. Šiuos duomenis taip pat galite pateikti į galiotajam 
prekybos atstovui. Šie dokumentai bus peržiūrėti vadovaujantis 
mūsų patikros kriterijais. Kaip sėkmingo patikrinimo į rodymą, taip 
pat išsaugosime atitinkamuose tapatybės dokumentuose nurodytus 
vardus bei pavardes, gimimo datas, adresus ir dokumentų galiojimo 
informaciją. Be to, išsaugosime nuosavybės dokumentuose 
nurodytus transporto priemonių identifikavimo numerius, savininkų 
vardus bei pavardes ir adresus. Kai patikrinimo procesas 
užbaigiamas, šių dokumentų kopijos ištrinamos. 
 
Kai jūsų transporto priemonė pirmąsyk arba paskesnius kartus 
susiejama su jūsų „Porsche ID“, šią transporto priemonę reikia 
prijungti prie „Porsche“ skaitmeninių paslaugų infrastruktūros. Tai 
padaryti galite į vesdami „My Porsche“ rodomą „susiejimo“ kodą į  
transporto priemonės PCM. Tada jūsų transporto priemonės PCM, 
panaudojusi šį  susiejimo kodą ir transporto priemonės 
identifikavimo numerį , pirmąsyk prisijungs prie mūsų sistemos. Ši 
informacija mums reikalinga tam, kad jūsų transporto priemonę 
galėtume susieti su „Porsche ID“ paskyra, kai ja naudojatės 
(pavyzdžiui, teikiant paslaugos užklausą), arba kai tikrinama, ar tam 
tikroms paslaugoms jums yra suteiktas leidimas. Kai susiejimas 
sėkmingai atliekamas, mūsų sistema į  jūsų transporto priemonės 
PCM perduoda tuo metu galimų paslaugų sąrašą. 
Jei norite naudotis paslaugomis, kurios yra ypač svarbios saugos 
ar saugumo prasme, turėsite į vesti atskirą keturių skaitmenų PIN 
kodą. Asmeninį  PIN kodą galite nustatyti per „My Porsche“, ten jį  
galite bet kada pasikeisti. PIN saugomas užšifruotas. Kai PIN 
į vedate savo transporto priemonėje, jis irgi užšifruojamas ir 
perduodamas į  mūsų sistemą, kad būtų galima leidimą patikrinti. 
Jūsų duomenis tvarkome tam, kad galėtume vykdyti sutartį  su 
jumis. 
 
4.3 Galimų paslaugų sąrašo gavimas ir prieiga prie paslaugų 

https://go.idnow.de/privacy/de
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Kiekvieną kartą, kai pradedate arba užbaigiate kelionę, arba 
pasirenkate tam tikras paslaugas, jūsų transporto priemonės PCM 
pirmiausia prisijungia prie „Porsche“ skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūros, tam naudodama transporto priemonės 
identifikavimo numerį . Ši informacija mums reikalinga tam, kad jūsų 
transporto priemonę galėtume susieti su „Porsche ID“ paskyra, 
arba patikrinti, ar tam tikroms paslaugoms jums yra suteikitas 
leidimas. Kai prisijungiate pradėdami arba užbaigdami kelionę, į  
jūsų transporto priemonės PCM taip pat perduodamas tuometinis 
galimų paslaugų sąrašas. Jūsų duomenis tvarkome tam, kad 
galėtume vykdyti sutartį  su jumis. 
 
Tam, kad į gytume duomenų, iš kurių galėtume generuoti anoniminę 
naudojimo statistiką, išsaugome ir naudojame galimų paslaugų 
gavimą ir prieigą prie atitinkamų paslaugų, susieję tai su jūsų 
transporto priemonės identifikavimo numeriu ir laiko žyma 
(laikotarpis – 30 dienų). Teisinis jūsų duomenų tvarkymo pagrindas 
šiuo atveju yra mūsų teisėtas interesas gauti anoniminę elgsenos 
naudojantis analizę. 
4.4 Paslaugų deaktyvinimas ir duomenų mainai 
Priklausomai nuo to, koks yra belaidžio tinklo ryšio tipas, jūsų 
transporto priemonės galimybės ir suaktyvintos paslaugos, visiškai 
arba iš dalies deaktyvinti transporto priemonės atliekamus 
duomenų mainus galima: 

a) išėmus SIM kortelę arba atjungus jūsų galinį  į renginį  
(jei belaidžio tinklo ryšys palaikomas per į dedamą arba 
iš anksto į dėtą keičiamąją SIM kortelę arba „Wi-Fi“) arba 

b) transporto priemonės PCM parinkč ių meniu pasirinkus 
atitinkamas nuostatas. Tai padarius, tam tikros 
paslaugos gali iš dalies arba visiškai neveikti. 

 
Deaktyvinti duomenų mainus, kuriuos belaidžio tinklo ryšiu atlieka 
jūsų transporto priemonės PCM, transporto priemone važiuojantys 
asmenys gali sistemos nuostatose deaktyvinę PCM ryšio modulį . 
 
Deaktyvinti duomenų mainus, kuriuos atlieka „Connected Gateway“, 
ir atitinkamą jūsų asmens duomenų tvarkymą, transporto priemone 
važiuojantys asmenys gali aktyvinę „privatųjį  režimą“. Taip 
užblokuojama galimybė naudotis su transporto priemone 
susijusiomis paslaugomis ir prieiga prie transporto priemonės ir su 
ja susijusios informacijos (pvz., transporto priemonės buvimo 
vietos). Tačiau šis deaktyvinimas neapima funkcijų ir paslaugų, kurių 
reikalauja teisės aktai, tokių kaip skubios pagalbos skambučio 
patekus į  eismo į vykį  sistema „SOS-Call“ ir kitos skubios pagalbos 
skambuč ių sistemos. 
 
Tam, kad atitinkamu atveju šias paslaugas būtų į manoma suteikti 
(jei transporto priemonė tokias paslaugas palaiko), sistemai 
„Connected Gateway“ gali būti reikalinga galimybė palaikyti 
belaidžio tinklo ryšį  su atitinkamo tinklo operatoriaus belaidžio 
ryšio koriais, net ir tuo atveju, kai suaktyvintas privatusis režimas 
(dėl duomenų mainų, susijusių su ryšio palaikymu, žr. 4 straipsnio 
1 dalį ) ir, tam tikrais atvejais, duomenų mainai per belaidžio tinklo 
jungtį , kaip tai nurodyta atitinkamos paslaugos apraše adresu 
www.porsche.com/connect. Paslaugos, kurių deaktyvinti negalima, 
parinkč ių meniu skiltyje apie privatųjį  režimą yra atitinkamai 
pažymėtos. 
 
4.5 Neregistruotų vairuotojų naudojimasis internetinėmis 

paslaugomis 
Jei jūsų transporto priemone arba jūsų transporto priemonės PCM 
naudojasi kiti žmonės, gali būti renkami, tvarkomi ir naudojami 2 
straipsnio a–h į traukose paminėti duomenys. Jei toks kitas asmuo 
neturi nuosavos „Porsche ID“ naudotojo paskyros, ši informacija 
bus renkama ir išsaugoma ją susiejant su jūsų „Porsche ID“ 
naudotojo paskyra. Šiuo atveju nustatyti kito vairuotojo tapatybės 
negalime, nes neturime tapatybės nustatymo informacijos. 
 

4.6  Internetinis programinės įrangos atnaujinimas 
Jei „My Porsche“ portale aktyvinote internetinius programinės 
įrangos atnaujinimus, mūsų sistemos ir jūsų transporto priemonė 
gali apsikeisti duomenimis, kad būtų atnaujinta transporto 
priemonės sistemų programinė įranga ir pašalintos programinės 
įrangos triktys (kaip priežiūros veiklos dalis). Šiuo tikslu transporto 
priemonės identifikacijos numeris, įrenginių identifikacijos 
duomenys ir jų esamos programinės įrangos versija, „Porsche“ ID 
ir patvirtinimo informacija reguliariai perduodama mūsų sistemoms. 
Individualiais atvejais (pvz., atnaujinant) į mūsų sistemas 
perduodama informacija apie transporto priemonės įrangą ir jos 
techninę būklę. Internetinį programinės įrangos atnaujinimą ir 
susijusį asmens duomenų tvarkymą galite nutraukti išjungdami 
funkciją „My Porsche“ portale. 
 
4.7. Gaminio analizė, tobulinimas ir paskirstytų duomenų 
tvarkymas 
Priklausomai nuo transporto priemonės įrangos, į mūsų sistemas 
transporto priemonė gali perduoti informacijos ir pramogų 
sistemos naudojimo duomenis, techninius transporto priemonės 
duomenis ir susijusius aplinkos duomenis bei laikinąjį identifikavimo 
kodą su sąlyga, kad sutikote perduoti duomenis atlikdami 
transporto priemonės diegimą PCM arba aktyvindami transporto 
priemonės PCM funkciją. Perduotus duomenis naudojame mūsų 
gaminių ir paslaugų analizavimo ir tobulinimo tikslu.  
 
Individualioms paslaugoms, tokioms kaip tikralaikio eismo ar 
saugos radaro, veikti reikia informacijos, pavyzdžiui, transporto 
priemonės vietos, aplinkos ir judėjimo, taip pat duomenų iš kitų 
transporto priemonių, norint gauti naujos ir tikslesnės informacijos, 
tokios kaip dabartinio eismo ir kelio sąlygos (masinės paslaugos). 
Šiuo tikslu, naudojantis transporto priemone, iš jos gali būti 
perduodama vietos, transporto priemonės ir aplinkos duomenys bei 
judėjimo informacija. Minėtus duomenis perduodame trečiosioms 
šalims tik kaip suvestinius, nepateikdami nuorodos į jūsų transporto 
priemonę. 
 
Šių duomenų tvarkymas gaminių analizės ir tobulinimo tikslu, taip 
pat paskirstytų duomenų tvarkymas yra pagrįstas mūsų teisėtu 
interesu analizuoti ir tobulinti gaminius bei paslaugas, taip pat 
pateikti tikslesnį turinį teikiant paskirstytas paslaugas. 
 
Duomenų perdavimą šiais tikslais bet kada galite išjungti transporto 
priemonės PCM nuostatų dalyje „Porsche Connect“. Atkreipkite 
dėmesį, kad, išjungus šią nuostatą, gali būti apribotos individualių 
paslaugų funkcinės ypatybės, ypač paskirstytų paslaugų, tokių kaip 
tikralaikis eismas ar saugos radaras. Be to, pagal 4.4 pastraipą 
apsikeitimo duomenimis galima išvengti įjungus „Privatumo 
režimą“. 
 
5. Duomenų subjektų teisės 
 
Kaip duomenų tvarkymo subjektai turite į vairias teises. Informaciją 
apie tai žr. dokumento „Bendrasis duomenų apsaugos ir privatumo 
pareiškimas dėl „My Porsche“ ir „Porsche Connect“ parduotuvės“ 9 
straipsnyje. 
 
6. Šio duomenų apsaugos ir privatumo pareiškimo 

pataisos 
 

Pasiliekame teisę šį  duomenų apsaugos ir privatumo pareiškimą 
pakeisti. Naujausią duomenų apsaugos ir privatumo pareiškimo 
versiją visada galite rasti adresu https://connect-
store.porsche.com/lt/lt/t/privacy. 
 
Atnaujinta: 01.08.2018 
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„Porsche Smart Mobility“ slapukų politika 

 
Apimtis 
Ši slapukų politika taikoma kartu su bendruoju ir konkrečiu „Porsche 
Connect“ pareiškimu dėl duomenų apsaugos ir apibūdina slapukų 
pobūdį, apimtį, tikslus ir teisinį pagrindą, taip pat galimybes 
prieštarauti dėl slapukų vykdomo tvarkymo. Be to, visai kitai 
informacijai taikomas 2018-05-25 „Porsche Connect“ bendrasis ir 
konkretus pareiškimas dėl duomenų apsaugos 
Kas yra slapukai? 
Kai lankotės mūsų svetainėje, tam, kad galėtume suteikti į vairias 
funkcijas, atpažinti jūsų pageidavimus ir padidinti mūsų tinklalapių 
patogumą, naudojame vadinamuosius „slapukus“. Slapukai – tai 
maži failai, kuriuos jūsų į renginyje išsaugo interneto naršyklė. 
 
Jūsų parinktys 
Naudodamiesi mūsų svetaine patvirtinate, jog sutinkate su slapukų 
naudojimu ir jų išsaugojimu jūsų kompiuteryje. Peržiūrėti mūsų 
svetainę, žinoma, galite ir be slapukų. Jei slapukų, išsaugomų jūsų 
kompiuteryje, nepageidaujate, galite naršyklės sistemos 
nuostatose išjungti atitinkamą parinktį . Be to, pasinaudoję 
naršyklės sistemos nuostatomis, slapukus galite bet kada ištrinti. 
Tač iau, jei jokių slapukų nepriimate, kai kurie mūsų siūlomi dalykai 
gali neveikti. 
 
Slapukų kategorijos 
Slapukus naudojame į vairiems tikslams, jie atlieka į vairias 
funkcijas. Šia prasme slapukus klasifikuojame pagal jų būtinumą 
technine prasme („techninis būtinumas“), jų laikymo ir naudojimo 
trukmę („laikymo trukmė“) ir tai, ar šį  slapuką išsaugo mūsų 
svetainė, ar treč iosios šalys, taip pat – pagal teikėją, kuris sukuria 
slapuką jūsų kompiuteryje („slapuko teikėjas“). 
 
Techninis būtinumas 
Slapukai, kurie techniniu požiūriu yra absoliučiai būtini: tam tikrus 
slapukus naudoti mums būtina, nes be jų svetainė ir jos funkcijos 
tinkamai neveiktų. Šie slapukai jūsų kompiuteryje automatiškai 
sukuriami tada, kai apsilankote svetainėje arba pasinaudojate tam 
tikra funkcija, nebent jūsų naršyklė būtų nustatyta slapukus atmesti. 
Slapukai, kurie techniniu požiūriu nėra absoliuč iai būtini: slapukus, 
kurie nėra būtini, jūsų kompiuteryje sukuriame, pavyzdžiui, tam, kad 
padidintume svetainės patogumą ir našumą arba į simintume tam 
tikras jūsų pasirinktas nuostatas Be to, techniniu požiūriu nebūtinus 
slapukus naudojame tam, kad gautume informacijos apie tam tikrų 
mūsų svetainės sričių naudojimą, kad ateityje galėtume ją geriau 

pritaikyti jūsų poreikiams ir tikslams. Jokių slapukų, kurie techniniu 
požiūriu nėra būtini, nekuriame, nebent spustelėdami atitinkamame 
laukelyje būtumėte patvirtinę, jog atsižvelgėte į  mūsų pranešimą 
dėl slapukų ir toliau naudositės mūsų svetaine. 
Laikymo trukmė 
Seanso slapukai: daugelis slapukų reikalingi tik tuometiniam jūsų 
apsilankymui svetainėje ar „My Porsche“, kuris vadinamas seansu. 
Vos tik išeinate iš mūsų svetainės arba tuometinio jūsų seanso 
skirtasis laikas baigiasi, šie slapukai ištrinami arba nustoja galioti 
(tai – vadinamieji „seanso slapukai“). Seanso slapukai naudojami, 
pavyzdžiui, tam, kad jūsų seanso metu būtų išlaikyta tam tikra 
informacija, tokia kaip „Porsche“ prisijungimo vardas arba pirkinių 
krepšelio turinys. 
 
Ilgalaikiai slapukai: ilgesniam laikui slapukai išsaugomi tik pavieniais 
atvejais. Tai daroma, pavyzdžiui, tam, kad jus būtų galima atpažinti, 
kai mūsų svetainėje apsilankote vėl, arba tam, kad būtų galima 
pasiekti išsaugotas nuostatas. Taip atsiranda galimybė daryti tam 
tikrus dalykus, pavyzdžiui, mūsų puslapius pasiekti greič iau arba 
patogiau, arba apsieiti be tam tikrų parinkč ių (pvz., pageidaujamos 
kalbos) nustatinėjimo kiekvieną kartą. Kai nuo apsilankymo tam 
tikrame puslapyje arba domene praeina tam tikras iš anksto 
nustatytas laikotarpis, ilgalaikiai slapukai automatiškai ištrinami. 
 
Srauto slapukai: šie slapukai naudojami ryšiui tarp į vairių vidinių 
„Porsche“ serverių palaikyti. Kompiuteryje jie sukuriami naudotojui 
pradedant sąveiką, o kai ši sąveika užbaigiama, jie ištrinami. 
Sąveikos metu srauto slapukams suteikiamas unikalus 
identifikavimo numeris, tač iau šis numeris nesuteikia galimybės 
daryti jokių išvadų apie tikrąjį  klientą arba naudotoją. 
 
Slapukų teikėjai 
Teikėjų slapukai: slapukus paprastai sukuria mūsų pasamdytas 
svetainės operatorius, kai asmuo apsilanko mūsų svetainėje. 
Treč iųjų šalių slapukai: kita vertus, vadinamieji trečiųjų šalių 
slapukai yra diegiami ir naudojami kitose vietose ar žiniatinklio 
svetainėse, pavyzdžiui, žiniatinklio analitikos priemonių teikėjų. Jei 
pageidaujate daugiau informacijos apie žiniatinklio analizės 
į rankius ir pasiekiamumo matavimą, žr. likusią šios slapukų 
politikos dalį . Išoriniai paslaugų teikėjai taip pat gali naudoti 
slapukus tam, kad teiktų reklamą arba integruotų turinį  iš 
socialinių tinklų, tokį  kaip socialinių tinklų papildiniai. 

 
Kai lankotės mūsų svetainėje, gali būti išsaugoti tokie slapukai: 
 

Slapuko 
pavadinimas 

 
Techniškai 
būtina? 

Laikymo 
trukmė Slapuko teikėjas Paskirtis 

CIAM.s Taip Srauto slapukas 
„Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG“ 

Šis slapukas būtinas norint išsiaiškinti, ar 
naudotojo naršyklė palaiko slapukus. 

CIAM.m Taip Seanso slapukas „Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG“ 

Šis slapukas būtinas naudotojui 
autentifikuoti. 

CIAM.h Taip Seanso slapukas „Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG“ 

Šis slapukas reikalingas tam, kad būtų 
galima išsaugoti naudotojo seansą ir 
prisijungimo prie „My Porsche“ vardą. 

CIAM.status Taip Seanso slapukas „Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG“ 

Šis slapukas reikalingas tam, kad būtų 
galima stebėti „My Porsche“ naudotojo 
seanso  būseną. 
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pcc.cookieAccepta
nce Taip 

Ilgalaikis 
slapukas 
(laikymo trukmė: 
vieneri metai) 

„Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG“ 

Šiuo slapuku į simenamas naudotojo 
sprendimas dėl leidimo naršyklėje 
(naršyklės pusėje) išsaugoti slapukus. 

nonce.* Taip Srauto slapukas „Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG“ 

Šiuo slapuku į simenamas naudotojo 
sprendimas dėl leidimo naršyklėje 
(serverio pusėje) laikinai išsaugoti 
slapukus. 

PF Taip Seanso slapukas „Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG“ 

Šis slapukas būtinas vidiniam naudotojo 
autentifikavimui, kai palaikomas ryšys tarp 
„Porsche“ serverių. 

CIAM.pcc Taip Seanso slapukas 
„Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG“ 

Šis slapukas reikalingas tam, kad būtų 
galima išsaugoti naudotojo seansą ir 
prisijungimo prie „My Porsche“ vardą. 

f5_cspm Taip Seanso slapukas 
„Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG“ 

Šis slapukas reikalingas tam, kad 
naudotoją būtų galima nukreipti į  tarpinį  
serverį  per apkrovos balansavimo 
priemonę. 

_utma Ne 

Ilgalaikis 
slapukas 
(laikymo trukmė: 
dveji metai) 

„Google“ 
Šis slapukas išsaugo naudotojo 
apsilankymų kiekį , kurį  naudoja „Google 
Analytics“. 

_utmt Ne Seanso slapukas „Google“ 

Šis slapukas išsaugo naudotojo prieigos 
užklausos tipą, kurį  naudoja „Google 
Analytics“. Atskiriami į vykiai, operacijos ir 
elementai. 

_utmb Ne Seanso slapukas „Google“ 
Šis slapukas išsaugo naudotojo seanso 
trukmę, kurią naudoja „Google Analytics“. 

_utmz Ne Seanso slapukas „Google“ 

Šis slapukas išsaugo tinklalapį , kuriame 
pateikta nuoroda pasinaudojo naudotojas, 
atėjęs į  „My Porsche“, kurį  naudoja 
„Google Analytics“. 

_utmv Ne Seanso slapukas „Google“ 

Šis slapukas išsaugotus duomenis 
surenka į  „Google Analytics“, kad 
„Porsche AG“ gautų individualiai 
pritaikytas anonimines ataskaitas. 

NREUM Ne Seanso 
slapukas, 
panaikinamas 
užvėrus 
naršyklę. 

„New Relic Inc.“ Šis slapukas sukuriamas tik naršyklėse, 
kurios nepalaiko „Navigation Timing API“. 
Jei naršyklė palaiko „Navigation Timing 
API“, naršymo pradžios laikui nustatyti gali 
būti naudojama savoji sąsaja. 

NRAGENT Ne Seanso 
slapukas, 
panaikinamas 
užvėrus 
naršyklę. 

„New Relic Inc.“ Šis slapukas naudojamas ryšiui tarp „New 
Relic Collector“ galutinio vartotojo 
metrikos ir agentų, veikiančių žiniatinklio 
programoje, palaikyti. Atpažinimo ženklas 
nustato ir susieja programos sluoksnio 
operacijos sekimo duomenis su 
atitinkamais naršyklės sekimo 
duomenimis. 

JSESSIONID Ne Seanso 
slapukas, 
panaikinamas 
užvėrus 
naršyklę. 

„New Relic Inc.“ Šis slapukas naudojamas seanso 
identifikatoriui saugoti, kad „New Relic“ 
galėtų stebėti programos seansų skaičių. 
Slapuko vertę generuoja „Jetty“. 

Slapukų naudojimas žiniatinklio analizei ir pasiekiamumui 
matuoti 
Naudojame„Google Analytics“ – bendrovės „Google Inc.“ (toliau – 
„Google“) sukurtą žiniatinklio analizės paslaugą. „Google Analytics“, 
pasitelkusi slapukus, identifikuoja tam tikrų mūsų svetainės sričių 
lankymo dažnumą ir pageidavimus. Slapuko surinkta informacija 
apie tai, kaip naudojate mūsų svetainę (įskaitant sutrumpintą IP 
adresą) yra perduodama į „Google“ valdomą serverį JAV ir ten 
saugoma. Pagal duomenų tvarkymo susitarimą „Google“ šią 
informaciją naudoja mūsų vardu, kad galėtų įvertinti, kaip naudojate 
mūsų svetainę, sudaryti mūsų svetainės veiklos ataskaitas ir teikti 

kitas su svetainės ir interneto naudojimu susijusias paslaugas. 
Teisinis „Google Analytics“ naudojimo pagrindas nurodytas BDAR 6 
straipsnio 1 pastraipos (f) punkte. Su tuo susijęs mūsų teisėtas 
interesas grindžiamas pirmiau aprašytais tikslais, ypač svetainės 
analizės, optimizavimo ir ekonomiško naudojimo tikslais. 
 
Panaikinimas ir prieštaravimas slapukų naudojimui 
Lankydamiesi mūsų svetainėje su slapukų naudojimu sutikti 
neprivalote; jei nenorite, kad slapukai būtų įrašomi jūsų įrenginyje, 
galite išjungti atitinkamą interneto naršyklės nuostatą. Išsaugotus 
slapukus galima bet kada panaikinti, atvėrus naršyklės interneto 
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nuostatas. Jei nuspęsite nesutikti su slapukų naudojimu, gali būti, 
kad mūsų svetainėje kai kurios funkcijos bus ribojamos.  
 
Be to, jei nenorite, kad būtų vykdoma svetainės analizė, naršyklės 
plėtinių srityje galite išjungti „Google Analytics“ slapukų naudojimą. 
Šį  priedą galite atsisiųsti čia: 
 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lt. 
Šis priedas jūsų į renginyje išsaugo vadinamąją „atsisakymo 
dalyvauti nuostatą“, kuri deaktyvina „Google Analytics“. Atminkite: 
ši atsisakymo dalyvauti nuostata deaktyvina „Google Analytics“ 
į renginiui ir naršyklei, iš kurių šis atsisakymas buvo suaktyvintas. 
Jei slapukus iš savo į renginio ištrinate, šį  atsisakymą gali tekti 

suaktyvinti iš naujo. Kaip naršyklės priedo alternatyvą, pvz., 
mobiliuosiuose įrenginiuose, taip pat galite uždrausti „Google 
Analytics“ rinkti duomenis, spustelėdami šią 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ nuorodą. Bus 
nustatytas atsisakymo slapukas, neleisiantis ateityje rinkti 
duomenų. Atsisakymo slapukas galioja tik naudojamoje naršyklėje 
ir tik mūsų žiniatinklio svetainės pasiūlymui, jis yra saugomas 
galiniame įrenginyje. Naršyklėje panaikinę slapukus turėsite vėl 
nustatyti atsisakymo slapuką. 
Be to, galiniame įrenginyje galite aktyvinti funkciją „Nesekti“. 
Suaktyvinus šią funkciją, galinis įrenginys informuoja atitinkamą 
paslaugą, kad nebenorima, jog būtų sekama.

 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
 
Atnaujinta: 01.08.2018 
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