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Generell erklæring om data- og personvern 
My Porsche og Porsche Connect-butikk 

 
 
Vi, Porsche Smart Mobility GmbH (heretter «vi» eller «PSM GmbH»), 
gleder oss over at du besøker nettstedet vårt og over din interesse 
for vårt selskap og våre produkter. Det er viktig for oss å beskytte 
personvernet ditt når vi behandler data. Vi tar vernet av dine 
personopplysninger og den konfidensielle behandlingen av dem 
meget alvorlig. Behandling av dine personopplysninger skjer kun 
innenfor omfanget til de juridiske kravene i databeskyttelsesloven i 
den europeiske union,, spesielt personvernforordningen (GDPR). I 
denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om behandling 
av dine personopplysninger og dine rettigheter iht. personvern 
innenfor konteksten med bruk av My Porsche, Porsche Connect-
butikken og Porsche Connect-tjenester (heretter kalt «Porsche 
digital tjenesteinfrastruktur»). For informasjon om andre tjenester 
og tilbud fra andre selskaper i Porsche-gruppen, se de respektive 
retningslinjene for personvern for de tjenestene eller selskapene. 
 
1. Kontrollør og datavernsjef; kontaktinformasjon 
 
Kontrolløren for datavern- og personvernlovgivningen er: 
 

Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Tyskland. 

 
Hvis du har spørsmål eller forslag om datavern, kan du sende oss 
e-post på smartmobility@no.porsche.com, eller 
sikkerhetsansvarlige direkte på 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com, eller skriv til 
postadressen nedenfor. 
 

Porsche Smart Mobility GmbH 
Datavernsjef 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Tyskland 

 
2. Innholdet i datavernet 
 

Innholdet i datavernet er personopplysninger. Dette betyr all 
informasjon om en identifisert eller identifiserbar person 
(datasubjektet). Dette inkluderer for eksempel informasjon som 
navn, postadresse, e-postadresse eller telefonnummer, samt 
informasjon som nødvendigvis oppstår under og ved bruk av My 
Porsche, vår Porsche Connect-butikk og Porsche Digital Service-
infrastruktur, som for eksempel detaljer om start, slutt og omfanget 
av bruken av nettstedet vårt og din IP-adresse. 
 
3. Type, omfang, formål og juridisk grunnlag for 

databehandling ved bruk av våre nettsted 
 
Selv om du bruker nettstedet vårt uten å logge inn, vil data bli 
eller kunne bli samlet inn. Teksten nedenfor gir en oversikt over de 
ulike typene innsamling og behandling av data og deres respektive 
formål for behandlingen og rettslige grunnlag. 
 

3.1 Automatisk datainnsamling 
Når du aksesserer nettstedet vårt, overfører internettleseren din 
automatisk data for tekniske formål. De følgende data lagres adskilt 
fra andre data som du måtte overføre til oss: 
 
• dato og klokkeslett for aksessen 
• varigheten for besøket til nettstedet vårt 
• type nettleser / nettleserversjon 
• operativsystem som er brukt 
• sidene du besøker på nettstedet vårt 
• datavolumet som er overført 
• type hendelse 
• Systemkrasj og lignende hendelser, 
• IP-Adresse, 
• Domenenavn, 

 
Disse dataene behandles på grunnlag av artikkel 6 underparagraf 1. 
punkt (f) av personvernforordningen for å sikre teknisk drift og 
detektere og eliminere støy. Vi følger dermed interessen for å 
muliggjøre bruk av nettstedet vårt og dets tekniske funksjonalitet. 
Når du besøker nettstedet vårt, blir disse dataene behandlet 
automatisk. Uten denne bestemmelsen kan du ikke bruke tjenestene 
våre. Vi bruker ikke disse dataene for å trekke konklusjoner om deg. 
 
Vi sletter vanligvis disse dataene etter 13 måneder, med mindre vi 
trenger dem for formålene som er nevnt over. I slike tilfeller sletter vi 
dataene umiddelbart etter at formålene er utgått. 
 
I tillegg behandles disse dataene også uten å være knyttet til en 
spesifikk person, for bruk til analyse og forbedring av ytelsen. Se 
paragraf 3.2 og 3.3 for mer informasjon. 
 
3.2 Databehandling for forbedring av nettilbudet vårt 
De automatiserte dataene vi samler inn, som er nevnt i paragraf 
3.1, brukes videre til å forbedre ytelsen til Porsches digitale 
tjenesteinfrastruktur, for å sikre at våre plattformer er tilgjengelige, 
for å optimalisere brukeropplevelsen, ytterligere evaluere din bruk 
av nettstedet, sammenstille rapporter om nettstedsaktiviteter for 
oss, og for å tilby andre tjenester knyttet til nettstedet og 
Internettbruk.  
 
Vi behandler dine data basert på vår legitime interesse i ytelsen og 
tilgjengelighet for våre produkter, i tillegg til analyse av 
bruksatferden til de som besøker nettstedet vårt. Dataene blir 
lagret i 13 måneder og er ikke tilordnet en spesifikk person.  
I tillegg lagrer vi informasjonskapsler som en del av behandlingen 
som er beskrevet her. Se paragraf 3.3 for mer informasjon. 

 
3.3 Cookies 
Når du besøker nettsiden vår kan såkalte "informasjonskapsler", det 
vil si små filer, lagres på enheten din for å tilby deg et omfattende 
utvalg av funksjoner for å gjøre bruken mer praktisk og å 
optimalisere våre tilbud. Hvis du ikke ønsker å bruke 
informasjonskapsler, kan du forhindre lagring på enheten din ved 
hjelp av de tilsvarende innstillingene i nettleseren din, eller bruke 
separate alternativer for å motsette deg behandlingen. 
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Vi bruker cookies for å behandle informasjon om brukerne våre for 
å oppfylle kontrakten med brukerne våre og basert på vår legitime 
interesse i en brukervennlig og sikker levering av nettsidene våre. 
 
4. Registrering av din Porsche ID-brukerkonto 
 
Når du registrerer deg til og bruker My Porsche, Porsche Connect-
butikken og Porsche Digital Service Infrastructure, blir 
personopplysninger samlet inn, behandlet og brukt og skal kunne 
bli overført til tredjeparter som beskrevet nedenfor for å gi deg alle 
tjenestene knyttet til My Porsche, Porsche Connect-butikken og 
Porsche Digital Service Infrastructure samt for å oppfylle våre 
kontraktsforpliktelser i denne forbindelse. Vi foretar all 
databehandling beskrevet i dette punktet enten – i den grad det er 
angitt – basert på ditt samtykke eller for å oppfylle vår kontrakt med 
deg. 
 
4.1 Registreringsprosess 

For å kunne bruke My Porsche må du registreres i Porsche Digital 
Service-infrastrukturen. Du kan registrere deg på to måter: 
 
1. Invitasjon til å registrere fra autorisert forhandler 
Hvis du ønsker det, setter din autoriserte forhandler for deg inn de 
dataene du har meddelt forhandleren, via forhandlerens tilgang til 
våre systemer. I så fall mottar du for eksempel en link som sendes 
via e-post, og som du må bekrefte registreringen din gjennom. 
Legg merke til at de autoriserte forhandlerne er selvstendige 
selskaper, og vi har ingen innflytelse på dem. En annen funksjon blir 
brukt for ytterligere verifikasjon. Ett eksempel er en kode sendt via 
tekstmelding som du så setter inn i My Porsche. 
 
2. Selvregistrering 
Hvis registreringen ikke skjer via en autorisert forhandler, kan du 
registrere deg selv og sette inn dataene dine på egen hånd. I visse 
land kan du også legge til et kjøretøy og bruke ekstra 
digitaltjenester som krever kjøretøyeierskap. For å gjøre dette må 
du også laste opp en kopi av et identifikasjonsdokument og bevis 
for eierskap og – hvis du ikke er eier av kjøretøyet – en fullmakt fra 
den som eier kjøretøyet etter at du har satt inn 
kjøretøyidentifikasjonsnummeret. Disse dokumentene blir så 
kontrollert basert på våre verifikasjonskriterier. Som 
dokumentasjon på korrekt verifikasjon kommer vi også til å lagre 
navnene, fødselsdatoene, fødestedene, adressene og 
gyldighetsinformasjon for dokumentene vist i de respektive 
identifikasjonsdokumentene og kjøretøyidentifikasjonsnumrene, 
eiernavnene og adressene vist i eierskapsdokumentasjonen. Etter 
at verifikasjonsprosessen er ferdig, blir kopiene av dokumentene 
slettet. Etter korrekt verifikasjon mottar du for eksempel en link 
som sendes via e-post, og som du må bekrefte registreringen din 
gjennom. En annen funksjon blir brukt for ytterligere verifikasjon. Ett 
eksempel er en kode sendt via tekstmelding som du så setter inn i 
My Porsche. 
 
(a) Nødvendig informasjon under registrering 
Når du registrerer deg på My Porsche, må du – i tilfelle 
selvregistrering – sette inn din e-postadresse (Porsche ID), et 
passord, ditt navn og eventuelle titler og suffikser, kontakt- og 
adresseinformasjon, mobiltelefonnummer, e-postadresse , og, der 
det passer, språket du ønsker å kommunisere med oss med eller 
– hvis det skjer registrering gjennom en autorisert forhandler – å 
bekrefte denne informasjonen i My Porsche. Denne informasjonen 
er nødvendig for å etablere og administrere en Porsche ID-
brukerkonto for deg slik at du kan bruke hele utvalget og alle 
funksjonene som tilbys av My Porsche og Porsche Connect-
butikken. I visse land kan du også bruke tilbudene våre som 
potensiell kunde. I så fall forlanges det kun at du oppgir ditt navn, 
din e-postadresse og et passord. Vi trenger denne informasjonen – 
og der det passer, mer informasjon – ikke minst for å kunne 
reagere på anmodninger, spørsmål og kritikk. 
Vi lagrer også tidspunktet for din siste innlogging. 
Under registreringen kommer vi til å gjennomføre en 
sannsynlighetssjekk av din navn- og adresseinformasjon. 

(b) Frivillig informasjon under registrering 
Innen rammen av registreringen din har du også mulighet til å sette 
inn ytterligere, frivillig informasjon som ekstra navninformasjon (for 
eksempel akademiske titler osv.), selskapets kontaktinformasjon, 
fødselsdato, ekstra telefonnumre, kredittkortinformasjon (denne 
informasjonen lagres alene hos betalingstjenesteleverandøren) og 
ditt kjøretøys registreringsnummer og et personlig kjøretøynavn. 
Du kan også gi informasjon om dine interesser og preferanser og 
dine foretrukne kontaktkanaler. Legg merke til at denne 
informasjonen ikke er nødvendig for å registrere deg, og at det er 
fullt og helt opp til deg å avgjøre om du vil meddele denne 
informasjonen til oss. 
 
4.2 Porsche Digital Service Infrastructure: databehandling 

etter registrering 
Hvis du har registrert deg for en Porsche ID-brukerkonto, utveksler 
vi grunnleggende informasjon om brukerkontoen din og kjøretøyene 
dine med ansvarlige Porsche-forhandlere, slik at de kan betjene deg 
via forhandlerorganisasjonen vår. I tillegg til kjøretøyets 
identifikasjonsnummer, overfører vi brukernavnet ditt (Porsche ID), 
tjenestenes tekniske eller salgstilgjengelighet og produkttilbud for 
brukerkontoen eller bilen din, samt relevante hendelser som en del 
av opprettelse, modifisering eller sletting av brukerkontoen din, 
sammenkobling av kjøretøyene, valg av forhandlere eller 
aktivering/deaktivering av tjenester.  
 
Hvis du har valgt en autorisert forhandler og gitt ditt samtykke, 
lagres dine personopplysninger hos My Porsche, spesielt 
kontaktdata, støtte-, kontrakts- og tjenestedata, i tillegg til data om 
dine interesser, kjøretøy og tjenester som brukes, blir også 
utvekslet med den autoriserte forhandlere og synkronisert med 
eventuelle personopplysninger som er lagret om deg. Hvis du ikke 
vil at data skal overføres i fremtiden, kan du endre dette i 
brukerinnstillingene dine. De ovennevnte dataene blir ikke lenger 
utvekslet med den autoriserte forhandleren fra den datoen. Av 
tekniske grunner kan det ta opptil 24 timer før ditt samtykke trer i 
kraft og datautvekslingen stopper. Det juridiske grunnlaget for 
behandling av dataene dine i denne forbindelsen er samtykket ditt. 
 
4.3 Sletting av din Porsche ID-brukerkonto 
Hvis du sletter Porsche ID-brukerkontoen din, slettes også My 
Porsche-profilen din når avtaleforholdet opphører. Dette skjer 
imidlertid tidligst når de eksisterende tjenestelisensene dine 
utløper. Så langt opplysninger må lagres av juridiske årsaker, er 
disse blokkert (såkalt begrensning for behandling). Opplysningene 
er til videre bruk, spesielt for bruk av tjenester, og er deretter ikke 
lenger tilgjengelig. Funksjonaliteten til tjenestene kan bli begrenset 
eller eliminert. My Porsche vil da ikke lenger være tilgjengelig for 
deg. Hvis ytterligere ansvarlige personer i Porsche-konsernet og 
salgsorganisasjonen behandler personopplysninger på deres eget 
ansvar, blir behandlingen av disse dataene ikke upåvirket. Hvis 
opplysningene er utvekslet med en forhandler etter eget valg, 
informerer vi forhandleren om sletting av Porsche ID-brukerkontoen 
din. 
 
5. Mottakere for personopplysninger 
Interne mottakere: Innenfor Porsche Smart Mobility GmbH er de 
eneste som har tilgang, de personene som trenger det til formålene 
nevnt over i paragraf 3. 
 
Eksterne mottakere:  
Vi overfører kun dine personopplysninger til eksterne 
datamottakere utenfor Porsche Smart Mobility GmbH hvis dette er 
nødvendig for å kunne tilby det respektive Porsche Digital Service-
tilbudet, hvis det foreligger en annen juridisk lisens, eller hvis vi har 
ditt samtykke. 
Eksterne mottakere kan inkludere:  
 
a) Behandlere:  
Porsche AG-konsernselskaper eller eksterne tjenesteleverandører 
vi bruker til å levere tjenester, for eksempel innenfor teknisk 
infrastruktur og vedlikehold for Porsche Smart Mobility GmbHs 
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tilbud. Disse behandlerne er nøye utvalgt av oss, og de kontrolleres 
regelmessig for å sikre at personvernet ditt ivaretas. 
Tjenesteleverandørene kan kun bruke dataene til de formålene som 
vi har spesifisert.  
 
b) Offentlige organer 
Myndigheter og statlige institusjoner, slik som offentlige 
påtalemyndigheter, domstoler eller finansielle myndigheter, som vi 
må overføre personopplysninger til av juridiske årsaker. Dataene 
overføres på grunnlag av artikkel 6 underparagraf 1. punkt (c) i 
personvernforordningen. 
 
c) Private organer 
Forhandlere, samarbeidspartnere eller støttepersonell som data 
overføres til på grunnlag av samtykket fra deg, for å kunne 
gjennomføre kontrakten med deg, eller for å beskytte legitime 
interesser, slik som Porsche-sentre, finanseringsbanker, andre 
tjenesteleverandører eller leverandører for transporttjenester. 
Dataene overføres på grunnlag av artikkel 6 underparagraf 1. punkt 
(a), (b) og/eller (f) i personvernforordningen. 
 
6.  Databehandling i tredjelande 
 

For å behandle betalinger for betalte tjenester innen rammen for My 
Porsche og Porsche Connect bruker vi 
betalingstjenesteleverandøren Arvato distribution GmbH, Gottlieb-
Daimler-Str. 1, 33428 Harsewinkel, Tyskland («Arvato»). 
Administrasjonen av din kredittkortinformasjon og behandlingen av 
betalinger skjer kun via systemene til 
betalingstjenesteleverandøren. Hvis du legger inn din 
kredittkortinformasjon, skjer dette direkte via et innsettingsfelt hos 
betalingstjenesteleverandøren som lagrer denne informasjonen 
adskilt og bruker den for dine betalinger. Vi samler overhodet ikke 
inn og lagrer overhodet ikke noe av din kredittkortinformasjon. 
Rådfør deg derfor med betalingstjenesteleverandøren for 
informasjon om typen, omfanget av og formålet med innsamlingen 
og bruken av din kredittkortinformasjon. 
 
Kun for å administrere tilgodehavender (herunder 
etterlevelseskontroll, i den grad det er et krav etter lovgivningen) 
og for å foreta kredittkontroller, kommer 
betalingstjenesteleverandøren til å behandle din kunde- og 
kontaktinformasjon (navn, adresse, e-postadresse, Porsche 
Connect-kundenummer, om det passer, selskapsnavn og 
tilknyttede selskaper) og ditt kjøretøyidentifikasjonsnummer på dine 
vegne. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen av dine data 
for de foregående formålene, er oppfyllelsen av en rettslig plikt som 
gjelder for oss og/eller vår legitime interesse i å etterkomme 
lovfastsatte krav. 
 
6. Røping av data 
 
Vi røper kun dine personopplysninger til tredjeparter hvis dette er 
nødvendig for å gi det respektive Porsche Digital Service-tilbudet, 
eller hvis det ellers er tillatt i lovgivningen, eller hvis vi har ditt 
samtykke til å gjøre dette. 
 
Vi bruker til tider tilknyttede til Porsche AG, tredjepartsselskaper og 
eksterne tjenesteleverandører som vi har kontrakter med, for å 
utføre tjenestene, for eksempel hva gjelder teknisk infrastruktur og 
service/vedlikehold av tilbud fra PSM GmbH, levering av innhold, 
overføring av reklame (kun i det omfang du har gitt ditt uttrykkelige 
samtykke til dette på forhånd) kundeservice og behandling av 
betalinger. I slike tilfeller røpes informasjon til disse selskapene 
og/eller personer for å sette dem i stand til å foreta ytterligere 
behandling. Vi velger disse eksterne tjenesteleverandørene med 
omhu og kontrollerer dem regelmessig for å sikre at personvernet 
ditt er beskyttet. Tjenesteleverandørene har kun tillatelse til å bruke 
dataene for de formålene vi har fastsatt. 
 
Hvis enkelte funksjoner i Porsche Digital Service Infrastructure 
utføres på våre vegne av tjenesteleverandører hvis registrerte 

oppholdssted eller databehandlingssted ikke er i en EU-
medlemsstat eller en annen stat som har undertegnet EØS-avtalen, 
sørger vi for, før vi opplyser om noe, at det enten finnes adekvat 
data-og personvern i mottakerens organisasjon (for eksempel 
gjennom selvsertifisering fra mottakeren side hva gjelder EU-US 
Privacy Shield eller avtale om «EUs standardkontraktsklausuler» 
med mottakeren) og/eller at ditt samtykke er blitt mottatt i 
akseptabel form. 
Du kan kontakte oss for å få en oversikt over mottakerne i 
tredjeland og en kopi av de spesifikke kontraktsbestemmelsene 
som er blitt avtalt for å sikre adekvat data- og personvern. For å 
gjøre det, bruk informasjonene i Punkt 1. 
 
7.  Videre tjenester for My Porsche 
 
7.1 Håndtering av betalingsinformasjon 
Vi tar en Payment Service Provider i bruk for håndtering av 
betalinger mot betaling, i henhold til å My Porsche og Porsche 
Connect. Vi behandler kredittkortopplysningene, samt alle andre 
betalingsopplysninger fra deg.  Behandling av 
kredittkortinformasjonen din, samt håndtering av betalinger, 
gjennomføres via Payment Service Provider-systemer, på vegne av 
Porsche Smart Mobility GmbH. Når du angir 
kredittkortinformasjonen din, skrives det direkte inn i 
inntastingsfeltet til Payment Service Provider-tjenesten, som lagrer 
denne informasjonen uavhengig på endepunktet sitt. Den lagrede 
informasjonen overføres til slutt til Payment Service Provider-
tjenesten fra Porsche/fra oss, hvor de lagres og brukes når du skal 
betale noe. Juridisk grunnlag for denne databehandlingen er 
kontrakten.   
 
7.2 Tjeneste fra Kontaktsenteret 
Du har mulighet for å få støtte fra Kontaktsenteret vårt når du 
bruker Porsche Digital Service Infrastructure. Du kan bruke dette 
alternativet for å gjøre endringer i din personlige kundeinformasjon, 
anmode om onlinetjenester og, der det passer, for eksempel å få 
utført ytterligere tjenester fra Kontaktsenteret vårt. I denne 
forbindelse må du opplyse Kontaktsenteret om din Porsche ID. 
Etter at du har identifisert deg ved å opplyse om din Porsche ID 
eller andre sikkerhetsfunksjoner, aksesserer Kontaktsenteret din 
Porsche ID eller My Porsche-brukerkonto direkte og foretar de 
ønskede endringene / utfører de ønskede aktivitetene der på dine 
vegne. De ansatte ved Kontaktsenteret utfører kun de oppgavene 
du uttrykkelig anmoder om. Videre vil Kontaktsenteret aktivt kunne 
komme til å kontakte deg med telefon/tekstmelding/e-post/sms 
etter behov, forutsatt at du har samtykket i å bli kontaktet via de 
relevante kanalene, for å bistå deg med registrering og med å 
aktivere og å bruke tjenestene. 
 
Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dataene dine hos 
Kontaktsenteret er kontraktsoppfyllelse. 
 
7.3 Levering av service- og garantiinformasjon 
Betaling av kostnadsbelagte tilbud i forbindelse med My Porsche 
og Porsche Connect avvikles via en betalingstilbyder som vi velger 
(se punkt 5 i den generelle databeskyttelseserklæringen for My 
Porsche og Porsche Connect Store). Vi behandler i den 
sammenheng kredittkort- og øvrige betalingsopplysninger fra deg. 
Administreringen av kredittkortinformasjon og avviklingen av 
betalinger går via betalingstilbyderens systemer. Når du bestiller 
kostnadsbelagte tjenester, blir fakturabeløpet samt en 
engangsnøkkel som gjør det mulig å tilordne betalingen din, sendt 
til betalingstilbyderen. Hvis det er aktuelt å oppgi 
kredittkortinformasjon i forbindelse med bestilling, legges denne inn 
direkte i et inntastingsfelt på betalingstilbyderens side. Juridisk 
grunnlag for denne databehandlingen er avtalen vi har med deg. Du 
kan lese mer om behandling av kredittkortinformasjon og avvikling 
av betalinger i «Generell databeskyttelseserklæring» – My Porsche 
og Porsche Connect Store. 
 
7.4 Forespørsel om serviceavtale 
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For å be om serviceavtaler hos Porsche-forhandlere og 
serviceselskap via My Porsche, kan vi gi kunde- og kjøretøydata til 
selskaper som du kan velge, hvis du ber oss om det. Hvis du gir 
oss ditt samtykke for å gjøre dette som en del av en 
serviceforespørsel via My Porsche, gir vi dem ditt navn, adresse, 
telefonnummer, e-postadresse, Porsche-ID, kjøretøyets 
identifikasjonsnummer, kjøretøysmodell, servicedatoene du har 
valgt, omfanget til servicen du har bedt om, i tillegg til en melding 
til forespørselen fra deg samt de ønskede kontaktkanalene for 
forhandleren eller serviceselskapet du har valgt for forespørselen. 
Overførselen av personopplysningene dine er basert på samtykket 
ditt én gang, ved den relevante serviceforespørselen.  
 
Vi lagrer serviceforespørselen din for å kunne gjennomføre vår 
kontrakt med deg så lenge brukerkontoen din eksisterer. 
 
6.  Databehandling i tredjeland 
 

Som subjekt for databehandlingen har du en rekke rettigheter. 
Spesielt: 
 
Rett til informasjon: Du har rett til å motta informasjon om 
dataene vi lagrer hva gjelder deg personlig.  
 
Rettighet til korrigering og kansellering: Du kan kreve 
korrigering av feil data, og i den grad lovkravene er oppfylt, slette 
dataene dine.  
 
Behandlingsbegrensning: Du kan kreve at vi begrenser 
behandlingen av dine data i den grad de rettslige forutsetningene 
for dette er oppfylt. 
 
Dataportabilitet: Hvis du har gitt oss data basert på en kontrakt 
eller samtykke kan du, med forbehold for juridiske krav, kreve at du 
mottar dataene du oppgir i et strukturert, vanlig og maskinlesbart 
format, eller at vi overfører det til en annen ansvarsperson. 
 
Innvendig mot databehandling i tilfelle av grunnlaget 
"legitim interesse": Du har rett til å, når det gjelder grunner som 
følge av din spesielle situasjon, til enhver tid protestere mot 
behandling av data av oss, forutsatt at dette er basert på det 
juridiske grunnlaget "legitim interesse". Hvis du utøver din rett til 
innvendinger, vil vi slutte å behandle dataene dine med mindre vi 
kan bevise, i samsvar med lovkravene, avgjørende legitime grunner 
for videre behandling som overveier dine rettigheter.  
 

Innvendinger mot informasjonskapsler: Du kan også innvende 
deg bruken av informasjonskapsler når som helst. Detaljer finner du 
i vår informasjonskapsel. 
 
Tilbakekall av samtykke: I den grad du har gitt en 
samtykkeerklæring til oss om behandlingen av dine data, kan du når 
som helst tilbakekalle den med virkning i fremtiden. Lovligheten av 
behandlingen av dine data frem til tilbakekallingstidspunktet 
kommer til å være upåvirket av dette. 
 
Rett til å klage til kontrollmyndigheten: Du kan også fremme 
en klage til relevant kontrollmyndighet hvis du mener behandlingen 
av dine data krenker gjeldende lovgivning. For å gjøre dèt, kan du 
kontakte datavernmyndigheten med jurisdiksjon over ditt bosted 
eller land eller den datavernmyndigheten som har jurisdiksjon over 
oss. 
Din kontakt med oss: I tillegg kan du kontakte oss kostnadsfritt hvis 
du har spørsmål om innsamlingen og/eller behandlingen av dine 
personopplysninger, dine rettigheter som datasubjekt og/eller et 
eventuelt, annet samtykke som måtte ha vært gitt. For å utøve noen 
av de rettighetene som er nevnt ovenfor, skal du kontakte 
smartmobility@no.porsche.com eller bruke postadressen angitt i 
Punkt 1 foran. Påse at vi tydelig kan identifisere deg personlig. 
 
9. Datasikkerhet 
 

Vi sørger for alle tekniske og organisatoriske tiltak i 
overensstemmelse med det aller nyeste for å sikre et vern tilpasset 
risikoen i henhold til gjeldende lovbestemte krav. 
 
10. Lenker til tilbud fra tredjeparter 
 

Andre leverandørers nettsteder som det er linket til fra dette 
nettstedet, er blitt og blir utformet og besørget av tredjeparter. Vi 
har ingen innflytelse hva gjelder disse linkede nettstedenes design, 
innhold eller funksjon. Vi distanserer oss uttrykkelig fra alt innholdet 
i alle linkede nettsteder. Legg merke til at tredjeparts nettsteder 
linket til fra dette nettstedet, kan hende installerer sine egne 
cookies på din sluttenhet og/eller samler inn personopplysninger. 
Vi har ingen innflytelse på dette. Ta direkte kontakt med 
leverandørene av disse linkede nettstedene etter som det passer 
for å få informasjon om dette. 
 
Sist oppdatert: 01.08.2019 

 
 

mailto:connect@no.porsche.com


 
 

Side 1 av 4 
Sist oppdatert 08/2019 – Spesifikk erklæring om data- og personvern My Porsche Services og Porsche Connect Services – Norway – NO – 

Versjon 3.3 

 

Spesifikk erklæring om data- og personvern 
My Porsche Services og Porsche Connect Services 

 
 
I My Porsche eller Porsche Connect-butikken kan du anmode om 
My Porsche-tjenester eller Porsche Connect-tjenester og aktivere 
tjenestelisenser. For å gjøre det må du være registrert hos My 
Porsche og ha en Porsche ID-brukerkonto. Avhengig av tjenesten, 
kan du bruke og administrere My Porsche-tjenester og Porsche 
Connect-tjenester via ulike Porsche-apper og My Porsche, og i bilen 
din via en trådløs nettverkstilkobling, hvis dette er tilgjengelig for 
bilen din. 
 

1. Anmodning om og aktivering av tjenester 
 

Du kan anmode om enkeltstående eller flere My Porsche-tjenester 
og Porsche Connect-tjenester og aktivere tjenestelisenser. Når du 
velger den respektive tjenesten eller tjenestepakken, kan du også 
se på den spesifikke informasjonen om innsamling, behandling og 
bruk av data i den aktuelle tjenesten under produktbeskrivelsene 
for de enkelte tjenestene. For å utfylle og oppfylle en anmodning og 
det kontraktsmessige forholdet med deg som du er knyttet til, 
behandler og bruker vi ikke kun den relevante 
anmodningsinformasjonen, men også dine personopplysninger 
som vi samlet inn under registreringen. Du kan endre 
fakturaadressen din før anmodningsprosessen blir gjennomført. I 
så fall bruker vi adresseinformasjonen du har gitt hva gjelder 
regningsbehandlings- og behandlingsformål. 
 
Betaling av kostnadsbelagte tilbud i forbindelse med My Porsche 
og Porsche Connect avvikles via en betalingstilbyder som vi velger 
(se punkt 5 i den generelle databeskyttelseserklæringen for My 
Porsche og Porsche Connect Store). Vi behandler i den 
sammenheng kredittkort- og øvrige betalingsopplysninger fra deg. 
Administreringen av kredittkortinformasjon og avviklingen av 
betalinger går via betalingstilbyderens systemer. Når du bestiller 
kostnadsbelagte tjenester, blir fakturabeløpet samt en 
engangsnøkkel som gjør det mulig å tilordne betalingen din, sendt 
til betalingstilbyderen. Hvis det er aktuelt å oppgi 
kredittkortinformasjon i forbindelse med bestilling, legges denne 
inn direkte i et inntastingsfelt på betalingstilbyderens side. Juridisk 
grunnlag for denne databehandlingen er avtalen vi har med deg. Du 
kan lese mer om behandling av kredittkortinformasjon og avvikling 
av betalinger i «Generell databeskyttelseserklæring» – My Porsche 
og Porsche Connect Store. 
 
Etter at anmodningsprosessen er gjennomført, kan du aktivere 
tjenestene. Når du gjør det, blir bruksautorisasjonen lagret av 
systemet, og listen over tilgjengelige tjenester kommer til å bli 
oppdatert tilsvarende. 
 
For å kunne bruke enkelte Smart Mobility-tjenester (f.eks. 
ladestasjoner), sendes i mange land et personlig kort (Porsche ID-
kort) som inneholder RFID-chipper, i posten når man kjøper et 
produkt. Et identifikasjonsnummer lagres på kortet, som kan 
brukes til å tilordne deg til brukerkontoen din. Ingen 
personopplysninger, spesielt navn eller adresse, lagres digitalt på 
selve kortet, annet enn identifikasjonsnummeret.  
Porsche ID Card kan brukes i støttet infrastruktur (f.eks. offentlige 
ladestasjoner) umiddelbart etter utstedelse. 
Hvis du mister kortet, kan du blokkere det i My Porsche-portalen. 
Hvis ikke annet er oppgitt, behandler vi dataene i denne delen for å 
gjennomføre kontakten vår med deg, på grunnlag av artikkel 6 
underparagraf 1. punkt (b) i personvernforordningen.  
 

2. Bruken av My Porsche-tjenester og Porsche Connect-
tjenester 

 

Du kan bruke My Porsche-tjenester og Porsche Connect-tjenester 
som er blitt anmodet, avhengig av tjenesten, i kjøretøyet ditt (i den 
grad slikt er tilgjengelig for kjøretøyet) via trådløs 
nettverksforbindelse eller via andre sluttenheter i My Porsche, din 
Porsche Connect-app og Porsche Car Connect-app og, der det 
passer, også fra mange eller alle tilgangspunktene. I den 
forbindelse kobler kjøretøyet ditt eller den respektive sluttenheten 
til Porsche Digital Service Infrastructure. 
 
Hvis du bruker onlinetjenester anmodet via My Porsche eller 
Porsche Connect-butikken i kjøretøyet ditt eller andre sluttenheter, 
kommer vi til å behandle dine personopplysninger med det for øye 
å aktivere bruken av onlinetjenestene, for supportformål og for 
andre, spesielt definerte formål. Med mindre noe annet er oppgitt, 
samler vi inn, behandler og bruker dine personopplysninger kun i 
det omfang det er nødvendig for å aktivere brukene av den 
respektive My Porsche-tjenesten eller Porsche Connect-tjenesten. 
 
Når du bruker de enkelte My Porsche-tjenestene eller Porsche 
Connect Services, må vi behandle særlig følgende kategorier av 
personopplysninger (avhengig av den aktuelle tjenesten) for å kunne 
levere de forespurte tjenestene og oppfylle avtalen vi dermed 
inngår med deg. 
a) Identifikasjonsinformasjon som kjøretøyets 

informasjonsnummer, din Porsche-ID og enhets- og system-
ID for sluttenhetene og mobilradiomoduler som trengs for å 
identifisere deg personlig eller for å identifisere sluttenheten 
eller kjøretøyet for å etablere forbindelser, for bruk av 
tjenester eller for å aksessere innholdet. 

b) Autorisasjonsinformasjon som omfatter at kjøretøyet eller 
den relevante sluttenheten er blitt aktivert for den respektive 
Porsche Connect-tjenesten, og som kan være tilknyttet dine 
registreringsdata fra Porsche -Digital Service Infrastructure. 

c) Innloggingsinformasjon som trengs når du vil bruke tjenester 
fra andre leverandører som betinger innlogging i kjøretøyet 
ditt eller andre sluttenheter. 

d) Kommunikasjonsinformasjon som trengs for å opprette 
forbindelse mellom ditt kjøretøy og/eller andre sluttenheter 
og våre servere eller med serverne til 
tredjepartsleverandører av innhold for Porsche Connect-
tjenester. 

e) Plasserings- og ruteopplysninger som er nødvendige for at 
du skal kunne bruke lokalt innhold. 

f) Stemmedata som muliggjør stemmekontroll og 
stemmeinnsetting i visse Porsche Connect-tjenester. 
Stemmedata overføres til oss fra kjøretøyet eller en 
sluttenhet i opptaksform med det formål å bli konvertert til 
tekst. Teksten som så blir generert av en tjenesteleverandør, 
overføres tilbake til kjøretøyet, og opptaket slettes deretter 
fra vår side. 

g) Kontaktinformasjon som brukes under 
kommunikasjonstjenestene, for eksempel å sende en e-post 
eller en tekstmelding. 

h) Faktureringsdata, slik som en spesifisert faktura fra 
ladeoperasjoner: Ved behov kan vi kombinere denne 
informasjonen med adressen din og betalingsinformasjon for 
andre faktureringsformål. 

i) Ytterligere innhold som må utveksles med oss eller med 
tjenesteleverandører for å kunne utføre en tjeneste for deg. 

 
For detaljert informasjon om hvilke data som blir samlet inn og 
behandlet innen rammene for den enkelte onlinetjenesten skal du 
se på de relevante onlinetjenestebeskrivelsene på https://connect-
store.porsche.com/no/no/. 
 

https://connect-store.porsche.com/no/no/
https://connect-store.porsche.com/no/no/
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Vi lagrer serviceanropet i forbindelse med ditt kjøretøys 
identifikasjonsnummer og et tidsstempel i en periode på 12 
måneder som en database for å opprette anonymisert 
bruksstatistikk.  
 
Med mindre annet er angitt her eller i en særlig beskrivelse, 
behandler vi personopplysningene dine for å kunne oppfylle avtalen 
vi har inngått med deg. 
 
3. Bruk av tjenester fra en tredjepartsleverandør 
 

Hvis du bruker tjenester fra tredjepartsleverandører du ikke kan 
anmode om via My Porsche eller Porsche Connect-butikken, vil 
innhold fra disse tjenestene kunne bli vist i kjøretøyet ditt eller på 
din sluttenhet, og informasjon vil kunne bli utvekslet mellom ditt 
kjøretøy eller din sluttenhet og tjenesteleverandøren. Ved å linke en 
mobil sluttenhet til kjøretøyet ditt, blir innhold kun gjengitt i ditt 
kjøretøys innebygde infotainment-system (Porsche Communication 
Management, eller PCM). Vi aksesserer ikke disse tjenestene fra 
tredjepartsleverandører, og vi merker oss ikke noe av innholdet. 
Legg derfor merke til det relevante datavernet og den relevante 
personverninformasjonen gitt av tredjepartsleverandøren. 
Når du bruker slike tredjepartstjenester, er det mulig at 
personopplysninger også blir brukt utover det som er nødvendig 
for å utføre tjenesten og for at tjenesten skal fungere ordentlig. 
 
Vi har ingen innflytelse på behandlingen av data hos disse 
tredjepartsleverandørene, eller hva gjelder plasseringsstedet for 
databehandlingen. Rådfør deg derfor med de relevante 
tredjepartsleverandørene for informasjon om typen, omfanget av 
og formålet med innsamlingen og bruken av personopplysninger 
hva gjelder den respektive onlinetjenesten. 
 
Vi foretar all databehandling beskrevet i dette punktet, det vil si 
overføringen til tredjepartsleverandøren, for å oppfylle vår kontrakt 
med deg. 
 
4. Spesielle merknader om bruken av Porsche Connect-

tjenestene i kjøretøyet. 
 
Alt etter modell og utstyr kan kjøretøyet ditt kobles til Porsche 
Digital Service-infrastrukturen via mobilnettet via f.eks. det 
integrerte PCM-et eller grensesnittet for kjøretøyrelaterte tjenester 
(«Connected Gateway», forkortet: cGW). Både Porsche Connect 
Services du har bestilt via Porsche Connect Store, og 
tredjepartstjenester som du har kjøpt andre steder uavhengig av 
tilbudet vårt, kan dermed brukes i kjøretøyet ditt. 
 
4.1 Tilkoplinger 
Avhengig av kjøretøyets utstyrsnivå, kan det opprettes forbindelse 
ved å koble til grensesnittene i kjøretøyet via en W-LAN-forbindelse 
som er opprettet via en ekstern sluttenhet, eller via én eller flere 
mobilnettmoduler i kjøretøyet. Mobilnettmodulene i kjøretøyet kan 
ha enten et eksternt SIM-kort eller et integrert SIM-kort, avhengig 
av kjøretøyets utstyrsnivå. 
 
Med mindre noe annet er uttrykkelig meddelt, foretar vi all 
databehandling beskrevet i dette punktet for å oppfylle vår kontrakt 
med deg. 
 
4.1.1 Definisjoner 

a) Installert, innsettingsmulig SIM-kort 
Avhengig av funksjonene i kjøretøyet ditt kan du selv 
opprette forbindelse i kjøretøyet ved hjelp av et SIM-kort 
du installerer i kjøretøyet, og som du har fått fra din 
respektive trådløsnettverksleverandør («installert, 
innsettingsmulig SIM-kort»). Din respektive 
trådløsnettverksleverandør er ansvarlig for ditt eget 
installerte, innsettingsmulige SIM-kort og 
databehandlingsprosessene knyttet til dette. Ta kontakt 
med din respektive trådløsnettverksleverandør for 
informasjon om typen, omfanget av og formålet med 

innsamlingen, behandlingen og bruken av data og om 
datasikkerhet under signaloverføring. 

b) Forhåndsinstallert, innsettingsmulig SIM-kort 
Avhengig av funksjonene i kjøretøyet ditt kan 
forbindelsen besørges ved et innsettingsmulig SIM-kort 
som produsenten allerede har forhåndsinstallert for deg 
(«forhåndsinstallert, innsettingsmulig SIM-kort»). For mer 
informasjon om landtilgjengelighet skal du se på 
https://connect-store.porsche.com/no/no/. 

c) Permanent installert SIM-kort 
Avhengig av funksjonene i kjøretøyet ditt kan forbindelse 
opprettes ved et SIM-kort som produsenten allerede har 
installert direkte i kjøretøyet, og som ikke kan byttes ut 
(«permanent installert SIM-kort»). Et permanent installert 
SIM-kort kan ikke fjernes manuelt for å stanse 
forbindelsen. For informasjon om ansvaret for 
databehandlingsprosessene i forbindelse med det 
permanent installerte SIM-kortet, skal du se Punkt 4.1.3 
nedenfor. 

d) Nettverksoperatør og operatør av virtuelt nettverk 
«Nettverksoperatøren» (telekommunikasjon) drifter et 
telekommunikasjonsnettverk og gir de respektive 
deltakerne tilgang til dette nettverket. «Operatøren for 
virtuelt nettverk» setter sammen enkeltstående 
nettverksløsninger basert på infrastrukturer og 
teknologier fra ulike nettverksoperatører uten selv å eie 
en nettverksinfrastruktur. 

 
4.1.2 Datalagring under kjøretøysproduksjonen 
Hvis ditt Porsche-kjøretøy er utstyrt med et forhåndsinstallert, 
innsettingsmulig SIM-kort eller et permanent installert SIM-kort, 
lagrer vi SIM-kortnumrene (ICCID, IMSI, MSISDN) i forbindelse med 
den respektive enheten og kjøretøysidentifikasjonsnummeret under 
kjøretøysproduksjonsprosessen. Datalagringen finner sted med det 
for øye å administrere SIM-kortnumrene og for å matche kjøretøyet 
med et SIM-kortnummer i tilfelle myndighetsorganer for eksempel 
anmoder om informasjon fra Porsche Smart Mobility GmbH. 
 
4.1.3 Datautveksling hvis permanent installerte SIM-kort 
Trådløse nettverksmoduler i Porsche-kjøretøyer med permanent 
installerte SIM-kort som har aktiv dial-in, der dette finnes, til 
trådløsnettverk hos den respektive nettverksoperatøren – uansett  
om hvorvidt du er registrert for Porsche Connect eller har anmodet 
om Porsche Connect-tjenester. Telekommunikasjonsdata (data 
samlet inn, behandlet og brukt basert på levering av 
telekommunikasjonstjenesten eller for å etablere forbindelse) skal 
kunne bli utvekslet med trådløs nettverksforbindelse for øye eller 
for å etablere forbindelse og, der det passer, å utføre de relevante 
onlinefunksjonene fra Porsche Connect-tjenestene du har anmodet 
om i kjøretøyet ditt via trådløsnettverkene til den respektive 
nettverksoperatøren, for eksempel med trådløse mobiltelefoner. 
I relasjon til trådløsnettverksforbindelsen er det ikke umulig at når 
signaler overføres via allmenne telekommunikasjonsnettverk 
utenfor kjøretøyet ditt, at tredjeparter, især nettverksoperatører, 
kan aksessere en viss informasjon og muligens fastslå din posisjon. 
I tillegg til den respektive nettverksoperatøren kan det hende 
operatører av virtuelle nettverk også kan aksessere denne 
informasjonen under behandlingen. 
Levering av forbindelse via permanent installerte SIM-kort skjer 
gjennom følgende operatører av virtuelle nettverk: 
 CUBIC Telecom, Cubic Telecom Limited, Corrig Court, Corrig 

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

Tyskland. 
Ta kontakt med din respektive operatør av virtuelt nettverk for 
informasjon om typen, omfanget av og formålet med innsamlingen, 
behandlingen og bruken av data og om datasikkerhet under 
signaloverføring. 
 
4.1.4 Databehandling innen rammene av 

telekommunikasjonstjenester 

https://connect-store.porsche.com/no/no/
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Vi samler inn, behandler og bruker dine varelagerdata (som ditt 
navn, din adresse og fødselsdato) som samles inn under 
registreringen for My Porsche eller Porsche Connect-butikken eller 
ble oppgitt da du anmodet om en telekommunikasjonstjeneste i My 
Porsche eller Porsche Connect-butikken for å opprette, endre eller 
avslutte et kontraktsforhold vedrørende 
telekommunikasjonstjenester eller for å utforme innholdet i disse. 
De forannevnte dataene lagres for slike formål senest inntil utløpet 
av kalenderåret etter avslutningen av kontraktsforholdet. 
 
Trafikkdata generert innen rammen av aktiviteten for de trådløse 
nettverksforbindelsene (som oppstarten av og slutten på den 
respektive forbindelsen), plasseringsstedsdata for 
mobilforbindelsen, sluttpunktene for forbindelsen og dynamiske IP-
adresser blir ikke samlet inn, behandlet eller brukt i Porsche Digital 
Service Infrastructure unntatt hva gjelder SIM-kort og enhetsnumre 
og volumet av data brukt. Ta kontakt med den respektive 
nettverksoperatøren for informasjon om typen, omfanget av og 
formålet med innsamlingen, behandlingen og bruken av data. 
 
4.1.5 Databehandling innen rammene av ytterligere 

telekommunikasjonstjenester 
Hvis du anmoder eller har anmodet om utvidede 
forbindelsestjenester som Wi-Fi-pakker, aktivering og deaktivering, 
utveksles informasjon mellom våre systemer, ditt kjøretøys 
nettverksgrensesnitt og operatøren for det virtuelle nettverket med 
det for øye å aktivere og deaktivere datapakkene for det permanent 
installerte SIM-kortet i Porsche-kjøretøyer. 
 
For å administrere de forhåndsinstallerte, innsettingsmulige SIM-
kortene og de permanent installerte SIM-kortene i Porsche-
kjøretøyer og for å beregne ditt tilgjengelige datavolum og 
datavolumet brukt innen rammene av en datapakke du måtte ha 
anmodet om, utveksles i tillegg kjøretøysidentifikasjonsnummeret, 
dine SIM-kortnummer, statusen for det tilknyttede SIM-kortet og, 
der det passer, datavolumet brukt og gjenværende i den respektive 
perioden, mellom vårt system, ditt kjøretøys trådløse 
nettverksgrensesnitt og operatøren for det virtuelle nettverket og 
lagres hos oss for varighetstiden for det respektive 
kontraktsforholdet. Vi lagrer òg de forannevnte dataene i et tidsrom 
på 12 måneder som grunnlag for å generere anonymiserte 
bruksrapporter. 
 
4.1.6 Ytterligere databehandling på grunn av rettslige 

forpliktelser 
Utover databehandlingen beskrevet i Punkt  4.1.3  til og med 4.1.5  
foran, samler vi inn, behandler og bruker telekommunikasjonsdata 
(data som er innsamlet, behandlet og brukt basert på leveringen av 
telekommunikasjonstjenesten og/eller for å etablere forbindelse) 
kun basert på og i samsvar med gjeldene, rettslige forpliktelser 
som gjelder for oss – for eksempel for å oppfylle våre lovbestemte 
forpliktelser om å lagre personopplysninger for og frigi 
personopplysninger til organer som driver med sikkerhet- og 
lovhåndhevelse. 
 
Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine data, er 
oppfyllelsen av en rettslig plikt som gjelder for oss og/eller vår 
legitime interesse i å etterkomme lovfastsatte krav. 
 
4.1.7 Felles behandlingsansvarlige ved ID-kontrollen 
Av juridiske grunner kreves det i mange land en ID-kontroll med 
legitimasjon for å bestille bestemte telekommunikasjonstjenester. 
Når det gjelder behandlingen ved gjennomføringen av en slik ID-
kontroll har vi felles behandlingsansvarlige sammen med  
 
• IDnow GmbH, Auenstr. 100, 80469 München, Tyskland. Du finner 
personvernerklæringen til vår samarbeidspartner IDnow GmBH via 
koblingen https://go.idnow.de/privacy/no. 
 
Her beskriver vi sammen med IDnow GmBH de formålene og 
midlene for behandling av personopplysninger. For å utføre ID-
kontrollen sendes du videre til tjenesteleverandøren IDnow som en 

del av bestillingen av tjenesten. I den forbindelse overfører vi, på 
vegne av deg, informasjonen som skal verifiseres (navn, adresse 
og fødselsdato), samt et referansenummer for å kunne tilordne 
resultatet av ID-kontrollen, til tjenesteleverandøren. I løpet av ID-
kontrollen sammenligner tjenesteleverandøren disse dataene med 
legitimasjonen og lagrer dataene samt en optoelektronisk kopi av 
legitimasjonen, et bilde av den verifiserte personen og et lydopptak 
av møtet. I forbindelse med ID-kontrollen sender 
tjenesteleverandøren resultatet av ID-kontrollen til oss, ved hjelp av 
referansenummeret. Vi overfører kun personopplysninger fra denne 
ID-kontrollen til tredjepart når vi er juridisk forpliktet til dette. Bare i 
disse tilfellene får vi også tilgang til en kopi av legitimasjonen fra 
tjenesteleverandøren for å oppfylle våre juridiske forpliktelser. Når 
du sletter Porsche ID-kontoen din blir slike data slettet automatisk 
ved utløpet av neste kalenderår. 
 
Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine 
personopplysninger som en del av ID-kontrollen er artikkel 6 nr. 1 
bokstav c) eller f) i GDPR, for ID-kontrollen brukes til å oppfylle en 
juridisk forpliktelse som vi er underlagt eller er i vår berettigede 
interesse i å oppfylle juridiske krav. 
 
Som behandlingsansvarlig sammen med IDnow GmBH har vi i en 
avtale iht. art. 26 i GDPR fastlagt hvordan de aktuelle funksjonene 
og forholdene for behandling av personopplysninger er utformet, 
og hvem som oppfyller hvilke personvernrelaterte forpliktelser, 
spesielt når det gjelder å sikre et tilstrekkelig sikkerhetsnivå, å 
implementere dine rettigheter som berørt part, å oppfylle 
personvernrelaterte informasjonsplikter samt å overvåke 
potensielle personvernhendelser inkl. å oppfylle varsling- og 
rapporteringsplikter (om nødvendig). Du kan be om mer 
informasjon om denne avtalen ved å bruke kontaktalternativene 
nevnt i 8. (Generell erklæring om data- og personvern), og vi sender 
da de vesentlige bestemmelsene til deg.  
 
Du kan henvende deg til begge de to felles behandlingsansvarlige 
for spørsmål og for å utøve din rettigheter som berørt part. I 
samsvar med den nevnte avtalen iht. art. 26 i GDPR vil vi konferere 
med IDnow GmBH for å svare på forespørselen og ev. å iverksette 
utøvelsen av dine rettigheter som berørt part.  
 
Utvekslingen av personopplysninger mellom de felles 
behandlingsansvarlige skjer på bakgrunn av artikkel 6 nr. 1 bokstav 
f) i GDPR, ettersom vi har en berettiget interesse i at ID-kontrollen 
utføres på en effektiv måte i samarbeid med IDnow GmBH. 
 
4.2 Konfigurere et kjøretøy og opprette en 

kjøretøyforbindelse 
For å kunne bruke tjenestene i kjøretøyet ditt må kjøretøyet være 
lagret i din Porsche ID-brukerkonto. I den forbindelse må du sette 
inn kjøretøyets identifikasjonsnummer i My Porsche eller få din 
autoriserte forhandler til å gjøre det. Vi behandler 
understellsnummeret til kjøretøyet ditt i forbindelse med 
verifisering, for å opprette en kjøretøyforbindelse og tilordne den 
ved bruk av tjenester, for å aktivere og levere tjenester samt i 
forbindelse med nærmere definerte og forklarte formål og juridiske 
grunnlag. For å sikre at du kan forbinde kjøretøyet ditt til Porsche 
Digital Service Infrastructure oppretter og lagrer systemet vårt en 
«paringskode» som du ser i My Porsche. 
 

For verifiseringsformål må du også laste opp en kopi av et 
identifikasjonsdokument og bevis for eierskap og – hvis du ikke er 
eier av kjøretøyet – en fullmakt fra den som eier kjøretøyet etter at 
du har satt inn kjøretøyidentifikasjonsnummeret eller har fremlagt 
disse elementene for din autoriserte forhandler. Disse 
dokumentene blir så kontrollert basert på våre 
verifikasjonskriterier. Som dokumentasjon for korrekt verifikasjon 
kommer vi også til å lagre navnene, fødselsdatoene, fødestedene, 
og gyldighetsinformasjon for dokumentene vist i de respektive 
identifikasjonsdokumentene og i kjøretøyidentifikasjonsnumrene, 
eiernavnene og adressene som vist i eierskapsdokumentasjonen. 
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Etter at verifikasjonsprosessen er ferdig, blir kopiene av 
dokumentene slettet. 
 
Etter at kjøretøyet ditt er blitt matchet mot din Porsche ID for første 
gang eller på et senere tidspunkt, må kjøretøyet forbindes med 
Porsche Digital Service Infrastructure. For å gjøre dette skal du 
sette inn «paringskoden» som vises i My Porsche i kjøretøyets PCM. 
Kjøretøyet ditt blir da logget på systemet vårt innledningsvis med 
«paringskoden» og understellsnummeret. Vi trenger disse 
opplysningene for å tilordne kjøretøyet ditt til Porsche ID-
brukerkontoen din og kontrollere at du er autorisert for tilgang når 
du forsøker å bruke en tjeneste. Når kjøretøyet er tilordnet, vil 
systemet vårt overføre en liste til kjøretøyet ditt som viser hvilke 
tjenester du har tilgang til. 
For å bruke tjenester som er særs kritiske når det gjelder trygghet 
og sikkerhet, må du sette inn en firesifret PIN-kode. Du kan sette 
opp din personlige PIN-kode i My Porsche og når som helst endre 
denne der. PIN-koden lagres kryptert. Når du setter inn PIN-koden i 
kjøretøyet ditt, blir den også kryptert og overført til vårt system 
med det for øye å kontrollere autorisasjonen. 
For å oppfylle avtalen vi har med deg, vil vi behandle dataene dine 
slik det beskrives i dette avsnittet (med mindre noe annet er angitt). 
 
4.3 Hente inn listen over tilgjengelige tjenester og aksessere 

tjenester 
Ved valg av ulike tjenester eller når en kjøretur startes eller 
avsluttes, blir kjøretøyet først logget på Porsche Digital Service-
infrastrukturen via understellsnummeret. Vi trenger denne 
informasjonen for å knytte kjøretøyet til din Porsche ID-brukerkonto, 
og for å kunne kontrollere at det har tilgang til å bruke tjenestene. 
Ved pålogging når en kjøretur startes eller avsluttes, blir dessuten 
en liste over tilgjengelige tjenester overført til kjøretøyet ditt. Vi 
behandler dataene dine for å oppfylle avtalen vi har inngått med 
deg. 
 
Når du åpner listen over tilgjengelige tjenester og velger en 
tjeneste, lagrer vi denne informasjonen sammen med et 
tidsstempel og understellsnummeret til kjøretøyet. Informasjonen 
lagres i 12 måneder og brukes som datagrunnlag for oppretting av 
anonymisert bruksstatistikk.  
 
4.4 Deaktivere tjenester og datautveksling 
Avhengig av tilkoblingsmåte, kjøretøymodell, utstyrsnivå i 
kjøretøyet samt aktiverte tjenester, kan datautvekslingen i 
kjøretøyet gå som følger: 

a) å fjerne SIM-kortet eller frakoble sluttenheten din hvis 
den trådløse nettverksforbindelsen er opprettet via et 
installert eller forhåndsinstallert, innsettingsmulig SIM-
kort eller en Wi-Fi-forbindelse, eller 

b) ved å justere innstillingene tilsvarende i alternativmenyen 
for ditt kjøretøys PCM. Det kan hende at enkeltstående 
tjenester ikke fungerer fullt ut eller overhodet ikke hvis 
dette gjøres. 

Avhengig av kjøretøymodell og utstyrsnivå kan passasjerene 
deaktivere datautvekslingen fra PCM eller den tilkoblede gatewayen 
i kjøretøyet via mobilnett i systeminnstillingene ved f.eks. å koble ut 
PCM-radiomodulen eller aktivere «Privat modus». 
 
Avhengig av kjøretøymodell og utstyrsnivå kan du deaktivere 
tjenester og funksjoner enten enkeltvis eller i grupper. 
 
Lovpålagte funksjoner og tjenester som f.eks. «SOS-Call» eller 
andre nødanropssystemer samt grunnleggende funksjoner som er 
nødvendige for at disse systemene skal fungere, kan ikke 
deaktiveres hvis de er tilgjengelige og i bruk.  
 
Hvis kjøretøyet ditt tilbyr disse tjenestene, kan en mobiltilkobling til 
mobiloperatøren i enkelte tilfeller bli opprettholdt (se punkt 4.1 for 
mer informasjon om datautveksling i forbindelse med tilkobling) selv 
om privat modus er aktivert, og det kan bli utført en datautveksling 
i tråd med de aktuelle tjenestebeskrivelsene på 
www.porsche.com/connect. Tjenester som ikke kan deaktiveres, 

er merket som sådan under «Privat modus» i innstillingsmenyen i 
kjøretøyet. 
 
4.5 Uregistrerte sjåførers bruk av onlinetjenester  
Avhengig av kjøretøymodell, utstyrsnivå og aktiverte tjenester kan 
også dataene til personer som bruker kjøretøyet ditt, bli registrert, 
behandlet og brukt. Det dreier seg her om dataene som er angitt 
under punkt 2 a) til h). Med mindre vedkommende har sin egen 
Porsche ID-brukerkonto, blir disse opplysningene innhentet og 
lagret i din Porsche ID-brukerkonto. 
 
4.6  Programvareoppdatering på nett 
Hvis du har aktivert programvareoppdateringer på nett i My 
Porsche, kan data utveksles mellom våre systemer og bilen din for 
å kunne oppdatere programvaren i bilens systemer og for 
problemsøk av programvarefeil som en del av serviceaktivitetene 
vi tilbyr. Til dette formålet utveksles kjøretøyets 
identifikasjonsnummer, enhetsidentifikasjon og deres aktuelle 
programvareversjon, din Porsche ID og autoriseringsinformasjon 
med våre systemer med jevne mellomrom. I enkelte tilfeller (f.eks. 
oppdateringer), overføres informasjon om bilens utstyr samt 
informasjon om bilens tekniske tilstand til våre systemer. Du kan 
avslutte programvareoppdateringen på nettet og den tilknyttede 
behandlingen av personopplysninger ved å deaktivere funksjonen i 
My Porsche. 
 
4.7. Produktanalyse, forbedring og behandling av svermdata 
Avhengig av bilens utstyr, kan bilen overføre bruksdata for 
infotainmentsystemet, tekniske kjøretøysdata og relaterte 
miljødata, sammen med en midlertidig identifikasjonsnøkkel, til våre 
systemer, gitt at du har samtykket i å overføre data som en del av 
kjøretøysinstallasjonen i bilens PCM, eller hvis du aktiverer 
funksjonen i bilens PCM. Vi bruker dataene som overføres, til 
analyse og forbedring av våre produkter og tjenester.  
 
Enkelte tjenester, slik som sanntidstrafikk eller sikkerhetsradar, er 
avhengige av å gi informasjon om f.eks. plassering, omgivelser og 
bevegelse av kjøretøyet ditt samt data fra andre kjøretøy, for å få 
ny og mer nøyaktig informasjon, for eksempel nåværende trafikk- 
og veiforhold (svermtjenester). Til dette formålet, som en del av 
bilbruken, kan det hende plassering-, kjøretøys- og omgivelsesdata 
og bevegelsesinformasjon fra bilen din overføres. Vi gir de 
ovennevnte dataene videre til tredjeparter kun i samlet form og uten 
henvisning til deg eller bilen din. 
Behandlingen av disse dataene for produktanalyse og forbedring 
samt behandling av svermdata er basert på vår legitime interesse 
for analyse og forbedring av våre produkter og tjenester, og for å 
kunne gi mer nøyaktig innhold i forbindelse med svermtjenester. 
 
Du kan deaktivere overføringen av data til disse formålene når som 
helst i innstillingene i bilens PCM under «Porsche Connect». Vær 
oppmerksom på at dette kan begrense funksjonaliteten til enkelte 
tjenester når det deaktiveres, spesielt svermtjenester, slik som 
sanntidstrafikk eller sikkerhetsradar. Du kan også forhindre 
utveksling av data ved å ta i bruk «Personvernmodus» i henhold til 
paragraf 4.4 
 
5. Rettighetene til datasubjekter 
 
Som subjekt for databehandlingen har du en rekke rettigheter. Se 
Punkt 9 i Generell erklæring om datavern og personvern for My 
Porsche og Porsche Connect Store for informasjon om dette. 
 
6. Endringer i denne erklæringen om data- og 

personvern 
 

Vi forbeholder oss retten til å endre denne erklæringen om data- og 
personvern. Den aktuelle versjonen av erklæringen om data- og 
personvern kan alltid aksessere på https://connect-
store.porsche.com/no/no/t/privacy. 
 
Sist oppdatert: 01.08.2019

http://www.porsche.com/connect
https://connect-store.porsche.com/no/no/t/privacy
https://connect-store.porsche.com/no/no/t/privacy
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Porsche Smart Mobility Cookie Policy 

 
 
 
Omfang 
Disse retningslinjene for informasjonskapsler gjelder i tillegg til den 
generelle og spesifikke personvernerklæringen for Porsche 
Connect, og beskriver arten, omfanget, formålet og det juridiske 
grunnlaget for behandling av informasjonskapsler, i tillegg til 
muligheter for å motsette seg denne behandlingen. I tillegg gjelder 
den generelle og spesifikke personvernerklæringen for Porsche 
Connect, datert 25.05.18, for all annen informasjon. 
 
Hva er cookies? 
For å tilby deg hele utvalget av funksjoner når du besøker vårt 
nettsted, for å gjenkjenne dine preferanser og gjøre bruken av 
nettsidene våre mer komfortabel og bekvem bruker vi «cookies». 
Cookies er små filer som lagres på enheten din ved bruk av 
internettleseren din. 
 
Dine alternativer 
Ved å bruke nettstedet vårt samtykker du i bruken av cookies og at 
cookies lagres på datamaskinen din. Du kan selvsagt også se 
nettstedet vårt uten cookies. Hvis du ikke ønsker at cookies lagres 
på datamaskinen din, kan du deaktivere det relevante alternativet i 
nettleserens systeminnstillinger. Du kan når som helst slette 
lagrede cookies i din nettlesers systeminnstillinger. Men hvis du 
ikke godtar noen slags cookies. vil det kunne begrense 
funksjonaliteten i tilbudene våre. 
 
Cookies-kategorier 
Vi bruker cookies til ulike formål og med ulike funksjoner. Vi skiller 
i den forbindelse mellom om cookie-en er absolutt nødvendig 
teknisk sett (teknisk nødvendighet), hvor lenge den lagres og 
brukes (lagringsvarighet), om den er blitt lagret av vårt nettsted selv 
eller av tredjeparter, og hvilken leverandør som har plassert cookie-
en på datamaskinen din (cookie-leverandør). 
 
Teknisk nødvendighet 
Cookies som er helt nødvendige teknisk sett: Vi bruker visse 
cookies fordi de er helt nødvendige for at nettstedet og dets 
funksjoner skal fungere korrekt. Disse cookies plasseres 
automatisk på datamaskinen din når du aksesserer nettstedet eller 
en viss funksjon med mindre du har innstilt nettleseren din til å 
avvise cookies. 
Cookies som ikke er helt nødvendige teknisk sett: I motsetning 
plasseres cookies som ikke er helt nødvendige, på datamaskinen 
din for å utføre ting som å forbedre bekvemmeligheten på og 
ytelsen fra nettstedet vårt eller lagre visse innstillinger du har 
foretatt. Vi bruker òg cookies som ikke er helt nødvendige teknisk 
sett, for å få informasjon om brukshyppigheten av visse områder 
på nettstedet slik at vi kan rette det inn mot dine behov og krav på 
mer målrettet grunnlag i fremtiden. Vi lagrer ingen cookies som ikke 
er helt nødvendige teknisk sett med mindre og  
 
 
inntil du har bekreftet ved å klikke på det relevante feltet at du har 
notert deg vår cookie-melding og ønsker å fortsette bruken av 
nettstedet vårt. 
 
Lagringsvarighet 
Økt-cookies: De fleste cookies trengs kun i varighetstiden for ditt 
aktuelle nettsted og My Porsche-besøket eller din økt, og de slettes 
og blir ugyldige straks du forlater nettstedet vårt, eller din aktuelle 
økt utløper (kalt «økt-cookies»). Økt-cookies brukes for eksempel 
for å bevare en viss informasjon slik som Porsche-innloggingen 
eller -handlevognen i løpet av økten. 

 
Permanente cookies: Kun i sjeldne tilfeller lagres cookies for lengre 
tidsrom. Dette skjer for eksempel for å kjenne deg igjen når du 
aksesserer nettstedet vårt på nytt senere og for å kunne aksessere 
lagrede innstillinger. Dette gjør at du kan gjøre ting som å 
aksessere sidene våre hurtigere eller mer bekvemt, eller det gjør 
at du ikke behøver innstille visse alternativer som valgt språk, på 
nytt. Permanente cookies slettes automatisk etter et 
forhåndsfastsatt tidsrom når du besøker siden eller domenet 
hvorfra cookie-en ble plassert på datamaskinen din. 
 

Flyte-cookies: Slike cookies brukes for kommunikasjon mellom 
forskjellige interne Porsche-servere. De plasseres på datamaskinen 
din ved begynnelsen av en brukersamhandling og slettes etter 
utløpet av samhandlingen. Flyte-cookies gis et unikt 
identifikasjonsnummer under samhandlingen, men dette nummeret 
gir ingen mulighet for å trekke konklusjoner om den aktuelle kunden 
eller brukeren. 
 
Cookie-leverandører 
Leverandør-cookies: Cookies plasseres normalt av en av våre 
nettstedsoperatører selv som har oppdrag for oss, når en person 
besøker nettstedet vårt. 
Tredjeparts-cookies: På den annen side plasseres og brukes 
såkalte «tredjeparts informasjonskapsler» av andre steder eller 
nettsteder, f.eks. av leverandører for nettanalyseverktøy. For mer 
informasjon om nettstedsanalyseverktøyer og oppnåelsesmåling, 
skal du se på resten av denne cookie-policy-en. Det kan også hende 

at eksterne leverandører bruker cookies for å vise reklame eller 
integrere innhold fra sosiale nettverk, slik som sosiale utvidelser. 
 
 
Bruk av cookies til nettstedsanalyser og oppnåelsesmåling 
Vi bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google, Inc. 
(«Google»). Google Analytics bruker cookies for å identifisere 
brukshyppigheten for visse områder av nettstedet vårt og for å 
kartlegge preferanser. Informasjonen om din bruk av vårt nettilbud 
(inkludert din forkortede IP-adresse) generert av 
informasjonskapselen overføres til en server som drives av Google 
i USA og lagres der. Google vil bruke denne informasjonen på våre 
vegne og på grunnlag av en kontrakt for behandling til å evaluere 
bruken av nettstedet vårt, å samle rapporter om aktivitetene på 
nettstedet vårt og å tilby andre tjenester knyttet til bruken av 
nettstedet og Internett-bruk. Det juridiske grunnlaget for bruk av 
Google Analytics er artikkel 6 første ledd punkt (f). av GDPR; vår 
legitime interesse oppstår i denne forbindelsen med hensyn til 
bruken som beskrevet ovenfor, spesielt i analysen, 
optimaliseringen og den økonomiske driften av nettstedet vårt. 
 
Sletting og innvendinger til bruk av informasjonskapsler 
Godkjenning av informasjonskapsler når du bruker nettstedet vårt 
er ikke obligatorisk; Hvis du ikke ønsker at informasjonskapsler skal 
lagres på enheten, kan du deaktivere det tilsvarende alternativet i 
nettleserens systeminnstillinger. Lagrede informasjonskapsler kan 
slettes når som helst i nettleserens Internett-alternativer. Hvis du 
velger å ikke godta noen informasjonskapsler, kan dette imidlertid 
føre til begrensninger i funksjonene som tilbys på nettstedet vårt.  
 
I tillegg kan du deaktivere bruk av Google Analytics-
informasjonskapsler ved hjelp av et nettlesertillegg, hvis du ikke 
ønsker en nettsideanalyse. Du kan laste ned tillegget her: 
 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . 

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
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Dette tillegget lagrer «bortvalgsinformasjon» på enheten din som brukes 
for å matche deaktiveringen din av Google Analytics. Legg merke til at 
denne typen «bortvalg» kun leder til deaktivering av Google Analytics for 
enheten og nettleseren hvorfra bortvalget ble aktivert. I tillegg vil du 
kunne trenge å reaktivere denne hvis du sletter cookies fra enheten din. 

 
Som et alternativ til nettlesertillegget, slik som på mobilenheter, kan du 
også forhindre at Google Analytics samler inn informasjon ved å klikke 
på følgende http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ kobling. En 

«avmeldingsinformasjonskapsel» legges til for å forhindre fremtidig 
innsamling av dataene dine.Avmeldingsinformasjonskapselen er kun 
gyldig for nettleseren som brukes, og kun for vårt nettsted, og lagres 
på enheten din. Hvis du sletter informasjonskapslene fra nettleseren, 
må du stille inn avmeldingsinformasjonskapselen på nytt. 
 
Du kan også aktivere funksjonen «Skal ikke spores» på enheten din. Hvis 
denne funksjonen er aktivert, informerer enheten din den respektive 
tjenesten om at de ikke vil bli sporet.

 
 
Især kan det være at følgende cookies blir lagret når du besøker nettstedet vårt: 
 

Cookie-navn 
 
Teknisk 
nødvendig? 

Larings-
varighet 

Cookie-
leverandør Formål 

CIAM.s Ja Flyte-cookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Denne cookie-en er nødvendig for å 
kontrollere om brukerens nettleser støtter 
cookies. 

CIAM.m Ja Økt-cookie Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Denne cookie-en er nødvendig for 
brukerautentifikasjon. 

CIAM.h Ja Økt-cookie Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Denne cookie-en er nødvendig for å lagre 
brukerens økt og innlogging i My Porsche. 

CIAM.status Ja Økt-cookie Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Denne cookie-en er nødvendig for å 
overvåke status for brukerens økt hos My 
Porsche. 

pcc.cookieAccepta
nce Ja 

Permanent 
cookie (lagrings-
varihet: ett år) 

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

Denne cookie-en lagrer beslutningen om 
cookies kan lagres i hans/hennes 
nettleser på nettlesersiden. 

nonce.* Ja Flyte-cookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Denne cookie-en lagrer beslutningen om 
cookies kan lagres i hans/hennes 
nettleser midlertidig på serversiden. 

PF Ja Økt-cookie Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Denne cookie-en er nødvendig for intern 
brukerautentifikasjon blant ulike Porsche-
servere. 

CIAM.pcc Ja Økt-cookie Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Denne cookie-en er nødvendig for å lagre 
brukerens økt og innlogging i My Porsche. 

f5_cspm Ja Økt-cookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Denne cookie-en er nødvendig for å 
omdirigere brukeren til en proxy-server. 

_utma Nei 
Permanent 
cookie (lagrings-
varighet: to år) 

Google Denne cookie-en lagrer antallet besøk fra 
en bruker av Google Analytics.  

_utmt Nei Økt-cookie Google 

Denne cookie-en lagrer forespørselstype 
for brukerens aksess til Google Analytics. 
En distinksjon gjøres mellom hendelser, 
transaksjoner og elementer. 

_utmb Nei Økt-cookie Google Denne cookie-en lagrer varighetstiden for 
brukerens økt til Google Analytics. 

_utmz Nei Økt-cookie Google 
Denne cookie-en lagrer referansesiden 
som brukeren nådde My Porsche for 
Google Analytics fra. 

_utmv Nei Økt-cookie Google 

Denne cookie-en samler lagrede data for 
Google Analytics slik at de kan vises av 
Porsche AG i enkeltstående, anonymiserte 
rapporter. 

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
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NREUM Nei Øktinformasjons
kapsel, som 
slettes når du 
lukker 
nettleseren. 

New Relic Inc. Denne informasjonskapselen opprettes 
kun i nettlesere som ikke støtter 
Navigation Timing API. Hvis en nettleser 
støtter Navigation Timing API, kan et 
grensesnitt brukes til å bestemme 
starttiden for navigasjon. 

NRAGENT Nei Øktinformasjons
kapsel, som 
slettes når du 
lukker 
nettleseren. 

New Relic Inc. Denne informasjonskapselen brukes til å 
kommunisere mellom sluttbrukerverdiene 
til New Relic Collector og agentene som 
kjører nettapplikasjonen deres. En token 
identifiserer og korrelerer 
transaksjonsspor for applikasjonslag med 
korresponderende nettleserspor. 

JSESSIONID Nei Øktinformasjons
kapsel, som 
slettes når du 
lukker 
nettleseren. 

New Relic Inc. Denne informasjonskapselen brukes til å 
lagre en øktsidentifikator, slik at New 
Relic kan overvåke antall økter for en 
applikasjon. Informasjonskapselverdien 
genereres av Jetty. 

Porsche Smart Mobility GmbH  
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 

 
Sist oppdatert: 01.08.2019 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


