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Ogólne oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności 
Portal My Porsche i sklep Porsche Connect 

 
 
Firma Porsche Smart Mobility GmbH (zwana dalej „my” lub „PSM 
GmbH”) dziękuje Państwu za odwiedzenie naszej strony i 
zainteresowanie naszą dział alnością oraz naszymi produktami. 
Pragniemy Państwa zapewnić, że dbanie o zachowanie 
prywatności naszych klientów w procesie przetwarzania danych to 
dla nas bardzo ważna kwestia. Bardzo poważnie podchodzimy do 
ochrony Państwa danych osobowych i zachowania ich poufności. 
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się wyłącznie 
w ramach określonych ustawowymi przepisami dotyczącymi 
ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, w szczególności 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej RODO). W 
niniejszej Polityce prywatności informujemy Państwa o 
przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz o Państwa 
prawach w zakresie ochrony danych osobowych w ramach 
korzystania z portalu My Porsche, naszego sklepu Porsche 
Connect Store oraz Usług Porsche Connect (dalej „Infrastruktura 
cyfrowych usług Porsche“). Informacje o pozostałych usługach 
oraz ofertach innych spółek koncernu Porsche są zawarte w 
odpowiedniej polityce prywatności dotyczącej danej usługi lub 
spółki. 
 
1. Administrator i inspektor ochrony danych, dane 

kontaktowe 
 
Administratorem danych w rozumieniu przepisów dotyczących 
ochrony danych i prywatności jest: 
 

Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Niemcy. 

 
Wszelkie pytania lub sugestie dotyczące ochrony danych prosimy 
kierować na adres e-mail: smartmobility@pl.porsche.com lub 
bezpośrednio do pracowników zajmujących się ochroną danych na 
adres e-mail: dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com 
lub na poniższy adres poczty tradycyjnej. 
 

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

 
2. Przedmiot ochrony danych osobowych 
 
Przedmiotem ochrony są dane osobowe. Obejmują one wszelkie 
informacje dotyczące określonej lub dającej się zidentyfikować 
osoby fizycznej (podmiotu danych). Powyższe obejmuje m.in. takie 
dane jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer 
telefonu, ale także informacje, które powstają podczas 
korzystania i poprzez korzystanie z portalu My Porsche, naszego 
sklepu Porsche Connect Store i infrastruktury cyfrowych usług 
Porsche, przykładowo dane dotyczące rozpoczęcia, zakończenia i 
zakresu korzystania z naszej witryny oraz Państwa adres IP. 
 

3. Rodzaj, zakres, cele i podstawy prawne 
przetwarzania danych podczas korzystania z naszych 
stron internetowych 

 
Dane są lub mogą być gromadzone nawet wówczas, gdy 
użytkownik korzysta z naszej strony internetowej bez rejestracji. 
Poniżej przedstawiamy opis różnych sposobów gromadzenia i 
przetwarzania danych osobowych, cele takiego dział ania oraz 
podstawę prawną. 
 
3.1 Automatyczne gromadzenie danych 
 
Po wejściu na naszą stronę internetową przeglądarka internetowa 
użytkownika automatycznie przekazuje dane do celów 
technicznych. Następujące dane przechowywane są odrębnie od 
innych danych, które użytkownik może nam przekazać: 
 
• data i czas dostępu 
• czas trwania wizyty na naszej stronie internetowej 
• rodzaj / wersja przeglądarki internetowej 
• używany system operacyjny 
• odwiedzane strony w naszym serwisie 
• ilość przekazanych danych 
• rodzaj zdarzenia 
• awarii systemu i podobnych zdarzeń, 
• Adres IP 
• nazwy domeny. 

 
Te dane przetwarzamy na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f 
RODO w celu udostępnienia usług, zapewnienia technicznego 
funkcjonowania oraz w celu identyfikacji i usuwania awarii. Dążymy 
przy tym do umożliwienia korzystania z naszej strony internetowej 
i jej funkcjonalności technicznych. Podczas odwiedzania naszej 
strony dane te są przetwarzane automatycznie. Bez tego 
udostępnienia nie mogą Państwo korzystać z naszych usług. Nie 
korzystamy jednak z tych danych w celu ustalenia Państwa 
tożsamości. 
 
Z reguły usuwamy te dane po 13 miesiącach, chyba że w celu 
realizacji ww. celów wyjątkowo potrzebujemy dłuższego okresu 
czasu. W takim przypadku usuwamy dane niezwłocznie po ustaniu 
celu ich przechowywania. 
 
Ponadto dane te są przetwarzane — bez przyporządkowania ich 
konkretnej osobie — w celu analizy i poprawy efektywności. 
Dalsze informacje znajdą Państwo w punktach 3.2 i 3.3. 
 
3.2 Przetwarzanie danych w celu poprawy naszej oferty 
online 
 
Podane w punkcie 3.1 automatycznie gromadzone dane 
wykorzystujemy ponadto w celu poprawienia wydajności 
infrastruktury cyfrowych usług Porsche, zapewnienia dostępności 
naszych platform i optymalizacji doświadczenia użytkownika, w 
celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, tworzenia 
raportów na temat aktywności związanych ze stroną internetową 
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oraz w celu świadczenia dalszych usług związanych z 
korzystaniem ze strony internetowej i Internetu.  
 
Przetwarzamy Państwa dane ze względu na nasz uzasadniony 
interes zapewnienia wydajności i dostępności naszych produktów 
oraz dokonywania analizy zachowań użytkowników 
odwiedzających naszą stronę internetową. Dane te są 
przechowywane przez okres 13 miesięcy i nie są 
przyporządkowane żadnej określonej osobie.  
W ramach opisanego tu przetwarzania przechowujemy ponadto 
pliki cookie. Dalsze informacje znajdą Państwo w punkcie 3.3. 

 
3.3 Pliki cookie 

Podczas korzystania z naszej oferty internetowej mogą na 
Państwa komputerze zostać zapisane tzw. pliki cookie, czyli 
małe pliki, które zapewniają oferowanie obszernego zakresu 
funkcji, wygodne korzystanie i optymalizację naszych ofert. 
Jeśli nie życzą sobie Państwo stosowania plików cookie, 
mogą Państwo poprzez odpowiednie ustawienia swojej 
przeglądarki wyłączyć zapisywanie plików cookie na 
komputerze lub skorzystać z możliwości sprzeciwu Polityka 
plików cookie. 

 
 
Podstawą prawną przetwarzania danych w powiązaniu z Google 
Analytics jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z 
analizowaniem zachowania użytkowników odwiedzających naszą 
stronę internetową. 
 
4. Rejestracja konta użytkownika Porsche ID 
 
Kiedy użytkownik rejestruje się i korzysta z portalu My Porsche, 
sklepu Porsche Connect oraz Infrastruktury Porsche Digital 
Service, dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i 
wykorzystywane oraz mogą być przekazywane osobom trzecim w 
opisany poniżej sposób. Ma to na celu zapewnienie użytkownikom 
dostępu do wszystkich usł ug w portalu My Porsche, w sklepie 
Porsche Connect i w ramach Infrastruktury Porsche Digital 
Service, a także wywiązanie się z naszych zobowiązań umownych 
w tym kontekście. Przetwarzanie danych opisane w tym punkcie 
odbywa się - we wskazanym zakresie - na podstawie zgody 
użytkownika lub w celu wywiązania się z zawartej z nim umowy. 
 
4.1 Proces rejestracji 
 
Aby móc korzystać z portalu My Porsche, należy zarejestrować 
się w infrastrukturze cyfrowych usług Porsche. Rejest racji można 
dokonać na dwa sposoby: 
 
1. Zaproszenie do rejestracji od autoryzowanego dealera 
Jeśli Państwo sobie życzą, autoryzowany dealer skorzysta z 
dostępu do naszych systemów i wprowadzi udostępnione mu 
dane. W takim przypadku otrzymają Państwo link za 
pośrednictwem poczty e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. 
Należy przy tym pamiętać, że autoryzowani dealerzy są 
niezależnymi firmami, na które nie mamy wpł ywu. Dodatkowa 
weryfikacja odbędzie się przy użyciu drugiej funkcji. Może to być 
na przykł ad kod wysł any SMS-em, który należy wpisać w portalu 
My Porsche. 
 
2. Samodzielna rejestracja 
Jeśli nie dokonali Państwo rejestracji za pośrednictwem 
autoryzowanego dealera, można zarejestrować się i wprowadzić 
dane samodzielnie.  W wybranych krajach można również dodać 
pojazd i skorzystać z dodatkowych usł ug cyfrowych dostępnych 
wył ącznie dla wł aścicieli pojazdów. W tym celu po wpisaniu 
numeru identyfikacyjnego pojazdu należy doł ączyć kopię dowodu 
tożsamości i dowodu wł asności, a w przypadku, gdy nie są 
Państwo wł aścicielem pojazdu – peł nomocnictwo wł aściciela. 
Dokumenty te zostaną zweryfikowane zgodnie z naszymi 
kryteriami weryfikacji. Na dowód pomyślnej weryfikacji 
zachowujemy imiona i nazwiska, daty urodzenia, miejsca 

urodzenia, adresy oraz informacje dotyczące ważności 
dokumentów zawarte w odpowiednich dowodach tożsamości, a 
także numery identyfikacyjne pojazdów, imiona i nazwiska 
wł aścicieli oraz adresy wskazane w dowodach wł asności. Po 
zakończeniu procesu weryfikacji kopie dokumentów zostaną 
usunięte. Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, otrzymają 
Państwo link za pośrednictwem poczty e-mail z prośbą o 
potwierdzenie rejestracji. Dodatkowa weryfikacja odbędzie się 
przy użyciu drugiej funkcji. Może to być na przykł ad kod wysł any 
SMS-em, który należy wpisać w portalu My Porsche. 
 
(a) Informacje wymagane do rejestracji 
Podczas samodzielnej rejestracji w portalu My Porsche należy 
wprowadzić swój adres e-mail (Porsche ID), hasł o, imię i nazwisko 
w peł nym brzmieniu oraz tytuł y, dane kontaktowe i adresowe, 
numer telefonu komórkowego oraz - w przypadkach, gdy ma to 
zastosowanie - język, w którym chcą Państwo się z nami 
komunikować; w przypadku rejestracji za pośrednictwem 
autoryzowanego dealera, należy dane te zweryfikować w portalu 
My Porsche. Informacje te są niezbędne w celu utworzenia konta 
użytkownika Porsche ID i zarządzania nim w sposób, który pozwoli 
korzystać z peł nego zakresu usł ug i funkcji oferowanych w 
portalu My Porsche i w sklepie Porsche Connect. W wybranych 
krajach mogą Państwo też korzystać z naszej oferty jako 
potencjalny klient. W takim przypadku należy podać tylko imię i 
nazwisko, adres e-mail i hasł o. Informacje te, a w stosownych 
przypadkach informacje dodatkowe, są potrzebne przede 
wszystkim do odpowiedzi na zamówienia, pytania i skargi. 
Przechowujemy także informację na temat godziny ostatniego 
logowania użytkownika. 
Podczas rejestracji przeprowadzamy kontrolę wiarygodności 
nazwisk i danych adresowych użytkowników. 
 
(b) Informacje opcjonalne podczas rejestracji 
Podczas rejestracji użytkownik ma możliwość podania innych, 
opcjonalnych danych, takich jak dodatkowe informacje dotyczące 
imienia i nazwiska (np. tytuł y naukowe), dane kontaktowe firmy, 
data urodzenia, inne numery telefonów, dane karty kredytowej 
(które są przechowywane wył ącznie przez dostawcę usł ug 
pł atniczych), numer rejestracyjny czy indywidualna nazwa 
pojazdu. Można również podać informacje dotyczące 
zainteresowań, preferencji oraz preferowanych form kontaktu. 
Należy pamiętać, że takie informacje nie są wymagane w celu 
rejestracji i że decyzja o ich podaniu należy wył ącznie do 
użytkownika. 
 
4.2 Infrastruktura Porsche Digital Service: przetwarzanie 

danych po rejestracji 
Jeżeli zarejestrowali Państwo konto użytkownika Porsche ID, w 
celu realizacji umowy musimy wymienić z dealerami Porsche 
podstawowe informacje dotyczące Państwa konta użytkownika 
oraz pojazdów, aby w razie potrzeby móc zapewnić Państwu 
opiekę dzięki naszej sieci dealerów. W tym celu oprócz numeru 
identyfikacyjnego samochodu przekażemy Państwa nazwę 
użytkownika (Porsche ID), dostępność pod względem technicznym 
i sprzedażowym usług i ofert produktowych dla Państwa konta 
użytkownika lub samochodu oraz informacje o istotnych 
zdarzeniach w ramach założenia, zmiany lub usunięcia Państwa 
konta użytkownika, powiązania samochodów, wyboru dealerów lub 
aktywacji lub dezaktywacji usług.  
 
Jeżeli wybrali Państwo autoryzowanego dystrybutora oraz udzielili 
na to zgody, także Państwa dane zapisane w My Porsche, w 
szczególności dane kontaktowe, dane dotyczące opieki, umowy, 
serwisu oraz informacje o Państwa zainteresowaniach, 
samochodach i usługach, z których Państwo korzystają, zostaną 
wymienione z autoryzowanym dystrybutorem i zsynchronizowane 
z przechowywanymi przez niego danymi dotyczącymi Państwa 
osoby. Jeśli nie życzą sobie Państwo wymiany danych w 
przyszłości, mogą Państwo odpowiednio zmienić ustawienia 
użytkownika. Od tego momentu wymienione powyżej dane nie 
będą już wymieniane z autoryzowanym dystrybutorem. Z przyczyn 
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technicznych zarówno Państwa zgoda, jak i zakończenie wymiany 
danych mogą stać się skuteczne po upływie maks. 24 godzin. 
Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z powyższym 
jest udzielona przez Państwa zgoda. 
 
4.3 Usunięcie konta użytkownika Porsche ID 
W przypadku usunięcia konta użytkownika Porsche ID właściwy 
profil My Porsche również zostanie usunięty po zakończeniu 
stosunku umownego, ale najwcześniej po upłynięciu okresu 
obowiązywania licencji na aktywowane usługi.  Jeżeli konieczne 
jest przechowywanie danych ze względów prawnych, zostaną one 
zablokowane (tzw. ograniczenie przetwarzania danych). Dane te 
nie będą wówczas dostępne do dalszego wykorzystania, 
w szczególności w zakresie korzystania z usług. W związku z tym 
może nastąpić ograniczenie lub całkowity brak funkcjonalności 
usług. Również portal My Porsche nie będzie wówczas dostępny. 
Jeśli inni administratorzy w obrębie koncernu Porsche oraz jego 
sieci dystrybucyjnej przetwarzają dane osobowe na własną 
odpowiedzialność, powyższe nie narusza przetwarzania tych 
danych. Jeżeli na podstawie Państwa zgody nastąpiła wymiana 
danych z jednym z wybranych przez Państwa dealerów, 
poinformujemy tego dealera o usunięciu Państwa konta 
użytkownika Porsche ID. 
 
5. Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcy wewnętrzni: W firmie Porsche Smart Mobility GmbH 
dostęp mają jedynie te osoby, które potrzebują go do celów 
wymienionych w punkcie 3. 
 
Odbiorcy zewnętrzni:  
Państwa dane osobowe przekazujemy odbiorcom zewnętrznym 
poza firmą Porsche Smart Mobility GmbH, jeżeli jest to konieczne 
w celu udostępnienia danej oferty usługi cyfrowej Porsche, istnieje 
inna podstawa prawna lub wyrazili Państwo na to zgodę. 
Odbiorcami zewnętrznymi mogą być:  
 
a) podmioty przetwarzające:  
Spółki koncernu Porsche AG lub usługodawcy zewnętrzni, którym 
zlecamy świadczenie usługi,  np. w zakresie infrastruktury 
technicznej oraz konserwacji dotyczącej oferty firmy Porsche 
Smart Mobility GmbH. Podmioty przetwarzające są przez nas 
starannie wybierane i poddawane regularnym kontrolom, aby 
zapewnić bezpieczeństwo Państwa sfery prywatnej. Usługodawcy 
mogą wykorzystywać dane jedynie w celach przez nas 
wyznaczonych.  
 
b) podmioty publiczne 
Organy i instytucje państwowe, jak np. prokuratury, sądy lub 
urzędy skarbowe, którym ze względu na istniejące przepisy prawa 
zobowiązani jesteśmy przekazywać dane osobowe. 
Przekazywanie danych następuje wtedy na podstawie artykułu 6 
ustęp 1 litera c RODO. 
 
c) podmioty prywatne 
Dealerzy, partnerzy i osoby trzecie udzielające wsparcia, którym 
dane są przekazywane w oparciu o wyrażoną zgodę, w celu 
realizacji umowy z Państwem lub w celu obrony uzasadnionych 
interesów, np. Porsche Centrum, banki finansujące, oferenci 
innych usług lub firmy transportowe. Przekazywanie danych 
następuje wtedy na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litery a, b i/lub f 
RODO. 
 
6.  Przetwarzanie danych w państwach trzecich 
Jeżeli ma miejsce przekazywanie danych do jednostek,, których 
siedziba lub miejsce przetwarzania danych nie znajduje się w 
państwie czł onkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 
będącym stroną Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
przed ujawnieniem danych sprawdzamy, czy w organizacji mającej 
uzyskać do nich dostęp istnieją procedury ochrony danych i 
prywatności na odpowiednim poziomie (np. w formie oświadczenia 
strony otrzymującej dane w ramach programu Tarczy Prywatności 
UE-USA lub umowy zawierającej standardowe klauzule umowne UE 

ze stroną otrzymującą) i/lub czy uzyskano zgodę użytkownika w 
odpowiedniej formie. 
 
Aby otrzymać wykaz stron otrzymujących dostęp do danych w 
krajach trzecich oraz kopię szczegół owych postanowień 
umownych uzgodnionych w celu zapewnienia odpowiedniego 
poziomu ochrony danych osobowych i prywatności, należy się z 
nami skontaktować, korzystając z informacji w pkt. 1. 
 
7.  Pozostałe usługi w portalu My Porsche 
 
7.1 Sposób postępowania z informacjami dotyczącymi płatności 
W celu realizacji płatności związanych z odpłatnymi ofertami w 
ramach usług My Porsche i Porsche Connect korzystamy z 
serwisu płatniczego. W tym celu przetwarzamy informacje 
dotyczące Twojej karty kredytowej i odpowiednie informacje 
dotyczące płatności.  Zarządzanie informacjami o kartach 
kredytowych oraz realizacja płatności odbywają się za pomocą 
systemów serwisu płatniczego na zlecenie Porsche Smart Mobility 
GmbH. Wprowadzanie informacji o kartach kredytowych odbywa 
się bezpośrednio przez pole wprowadzania danych serwisu 
płatniczego, który samodzielnie koduje je w urządzeniu końcowym 
użytkownika. Zakodowane informacje są następnie przesyłane 
przez Porsche/przez nas do serwisu płatniczego, gdzie są 
przechowywane i wykorzystywane do płatności. Podstawą prawną 
tego przetwarzania danych jest realizacja umowy.  
 
 
7.2 Obsługa przez Contact Center 
Podczas korzystania z infrastruktury cyfrowych usług Porsche 
mogą Państwo skorzystać z pomocy Contact Center. Przykładowo 
za pomocą telefonicznego Contact Center możliwe jest zlecenie 
dokonania zmian indywidualnych danych klienta, zamówienia usług 
online oraz innych usług. W tym celu należy podać w Contact 
Center Państwa Porsche ID. Jeśli potwierdzą Państwo swoją 
tożsamość poprzez podanie Porsche ID lub innych danych 
bezpieczeństwa, Contact Center uzyskuje dostęp do konta 
użytkownika Porsche ID lub My Porsche i przeprowadza żądane 
zmiany/działania w Państwa imieniu. Pracownicy Contact Center 
przeprowadzają tylko te zadania, których sobie Państwo wyraźnie 
życzą. Ponadto, jeśli wyrazili Państwo zgodę na kontakt za 
pomocą odpowiednich kanałów, Contact Center może w razie 
potrzeby aktywnie skontaktować się z Państwem za pomocą 
telefonu/wiadomości SMS/wiadomości e-mail/usługi Instant 
Messaging, aby pomóc podczas rejestracji, aktywacji usług i 
korzystaniu z nich. 
 
Podstawą prawną przetwarzania danych przez Contact Center jest 
realizacja umowy. 
 
7.3 Udostępnienie informacji dotyczących serwisu i 
gwarancji 
Aby udostępniać Państwu w portalu My Porsche informacje 
dotyczące Państwa pojazdu, aktualnych gwarancji i akcji 
serwisowych, przetwarzamy dane dotyczące pojazdu i jego 
wyposażenia, jak np. numer identyfikacyjny samochodu, aktualne 
gwarancje, rok modelowy i zdjęcie modelu. Przetwarzanie 
Państwa danych osobowych następuje w celu realizacji umowy. 
Wymienione dane są udostępniane u nas w tych celach przez czas 
posiadania pojazdu.  
 
7.4 Zapytanie o terminy serwisu 
W celu złożenia zapytania o terminy serwisu u dealerów Porsche i 
w punktach serwisowych za pośrednictwem portalu My Porsche 
możemy na Państwa życzenie udostępnić wybranym przez 
Państwa zakładom dane klienta i pojazdu. Jeżeli w ramach 
zapytania o serwis za pośrednictwem portalu My Porsche wyrażą 
Państwo na to zgodę, przekażemy Państwa imię i nazwisko, 
adres, numer telefonu, adres e-mail, Porsche ID, numer 
identyfikacyjny samochodu, model pojazdu, wybrane przez 
Państwa terminy serwisu, oczekiwany zakres serwisu oraz 
wiadomość uzupełniającą zapytanie, jak i preferowaną przez 
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Państwa formę kontaktu w sprawie danego zapytania wybranemu 
dealerowi lub punktowi serwisowemu. Przekazanie Państwa 
danych osobowych odbywa się jednorazowo na podstawie 
udzielonej zgody w zakresie danego zapytania o serwis.  
 
Zgłoszone przez Państwa zapytanie o serwis będziemy 
przechowywać w celu realizacji umowy na czas istnienia Państwa 
konta użytkownika. 
 
 
8. Prawa podmiotów danych 
 
Jako podmiot danych podlegających przetwarzaniu użytkownik ma 
szereg praw, mianowicie: 
 
Prawo do informacji: Użytkownik ma prawo do otrzymywania 
informacji dotyczących przechowywanych przez nas jego danych 
osobowych.  
 
Prawo do korekty i usunięcia danych: Mają Państwo prawo 
zażądać od nas skorygowania nieprawidłowych danych i — o ile 
spełnione są przesłanki ustawowe — ich usunięcia.  
 
Ograniczenie przetwarzania: O ile zostały speł nione 
odpowiednie wymogi prawne, użytkownik może zażądać, abyśmy 
ograniczyli przetwarzanie jego danych. 
 
Przenoszenie danych: Jeżeli udostępnili nam Państwo dane na 
podstawie umowy lub zgody, wówczas w razie istnienia 
ustawowych przesłanek mogą Państwo zażądać otrzymania 
udostępnionych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym i możliwym do odczytania przez komputery formacie 
lub przesłania tych danych do innego administratora. 
 
Sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadku 
podstawy prawnej „prawnie uzasadniony interes”: Na 
podstawie przyczyn, które wynikają z Państwa specjalnej sytuacji, 
przysługuje Państwu prawo do wyrażenia w każdej chwili 
sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych, o ile sprzeciw 
ten opiera się na podstawie prawnej „prawnie uzasadniony 
interes”. Jeśli skorzystają Państwo z prawa do sprzeciwu, 
przetwarzanie danych zostaje wstrzymane, chyba że — zgodnie z 
ustawowymi wytycznymi — jesteśmy w stanie wykazać istnienie 
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 
nadrzędnych wobec Państwa praw.  
 
Sprzeciw wobec używania plików cookie: Ponadto w każdej 
chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec używania plików 
cookie. Szczegółowe informacje znajdują się w naszych zasadach 
dotyczących plików cookie. 
 

Wycofanie zgody: Jeśli użytkownik przekazał  nam oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, 
może on cofnąć taką zgodę w dowolnym momencie, ze skutkiem 
na przyszł ość. Nie będzie to miał o wpł ywu na zgodność z 
prawem przetwarzania jego danych do czasu wycofania zgody. 
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Użytkownik 
może również wnieść skargę do odpowiedniego organu 
nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych 
osobowych stanowi naruszenie obowiązującego prawa. W tym 
celu można skontaktować się z organem ds. ochrony danych 
osobowych wł aściwym dla miejsca zamieszkania lub kraju 
użytkownika bądź z organem ds. ochrony danych osobowych 
wł aściwym dla PSM GmbH. 
Kontakt z naszą firmą: Ponadto użytkownicy mogą się z nami 
bezpł atnie skontaktować w razie pytań dotyczących gromadzenia 
i/lub przetwarzania ich danych osobowych, praw użytkowników 
jako podmiotów danych i/lub wyrażonej zgody. Aby skorzystać z 
praw wymienionych powyżej, należy skontaktować się z nami pod 
adresem smartmobility@pl.porsche.com lub pod adresem 
pocztowym podanym w pkt. 1 powyżej. Prosimy użytkowników o 
podanie informacji umożliwiających nam ich osobistą identyfikację. 
 
9. Bezpieczeństwo danych 
 
Zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawowymi, aby zapewnić 
poziom ochrony odpowiedni do ryzyka, stosujemy wszelkie 
niezbędne, najnowocześniejsze środki techniczne i organizacyjne. 
 
10. Łącza do ofert osób trzecich 
 
 
Strony internetowe innych dostawców, do których linki znajdują się 
na niniejszej stronie, został y utworzone i umieszczone przez 
osoby trzecie. Nie mamy żadnej kontroli nad ukł adem, 
zawartością ani funkcjonalnością takich powiązanych stron 
internetowych. W sposób wyraźny dystansujemy się od treści 
zawartych na wszystkich stronach, do których linki znajdują się na 
naszej stronie internetowej. Należy pamiętać, że strony 
internetowe osób trzecich, do których linki znajdują się na tej 
stronie, mogą instalować wł asne pliki cookies na urządzeniach 
użytkowników i/lub gromadzić dane osobowe. Nie mamy nad tym 
żadnej kontroli. Aby uzyskać informacje na ten temat, należy 
skontaktować się bezpośrednio z podmiotami odpowiedzialnymi 
za powiązane strony internetowe. 
 
Ostatnia aktualizacja: Stan na dzień: 01.08.2018 
 
 

mailto:connect@pl.porsche.com
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Szczegółowe oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności 
Usługi My Porsche i Porsche Connect 

 
 
W portalu My Porsche i w sklepie Porsche Connect można 
zamówić usł ugi My Porsche lub Porsche Connect oraz aktywować 
licencje dotyczące usług. W tym celu nale ży zarejestrować się w 
portalu My Porsche i posiadać konto użytkownika Porsche ID. 
Mogą Państwo korzystać z usług My Porsche i Porsche Connect 
zależnie od usługi za pośrednictwem różnych aplikacji Porsche, 
My Porsche oraz, o ile jest to dostępne dla Państwa pojazdu, 
także w Państwa pojeździe za pośrednictwem połączenia 
radiowego oraz zarządzać tymi usługami. 
1. Zamawianie i aktywowanie usług 
 
Można zamówić jedną lub kilka usł ug My Porsche i Porsche 
Connect oraz aktywować licencje dotyczące usł ug. Podczas 
zamawiania danej usługi lub pakietu usł ug mo żna również 
zapoznać się z dokł adnymi informacjami na temat gromadzenia, 
przetwarzania i wykorzystywania danych w zakresie danej usł ugi, 
podanymi w opisach poszczególnych usł ug. Aby zrealizować 
zamówienie i wywiązać się z obowiązków wynikających ze 
stosunku zobowiązaniowego z użytkownikiem, przetwarzamy i 
wykorzystujemy nie tylko informacje dotyczące danego 
zamówienia, ale również dane osobowe użytkownika zebrane 
podczas rejestracji. Przed zakończeniem procesu składania 
zamówienia można zmienić swój adres rozliczeniowy. W takim 
przypadku wykorzystamy informacje adresowe podane na 
potrzeby wystawiania rachunków i faktur. 
 
W celu realizacji płatności związanych z  odpłatnymi ofertami 
w ramach serwisów My Porsche i Porsche Connect korzystamy 
z usług pł atniczych wybranego dostawcy (patrz punkt  5 Ogólnej 
polityki prywatności serwisów My Porsche i Porsche Connect 
Store). W tym celu przetwarzamy informacje dotyczące karty 
kredytowej użytkownika i odpowiednie informacje dotyczące 
płatności. Zarządzanie informacjami dotyczącymi karty 
kredytowej oraz realizacja płatności odbywają się za pomocą 
systemów dostawcy usług pł atniczych. Gdy zostaną 
zarezerwowane usługi odpł atne, w  celu realizacji płatności 
przekazujemy dostawcy usług pł atniczych kwotę faktury oraz 
unikalny klucz transakcji, który może zostać wykorzystany do 
przypisania płatności. Wprowadzanie informacji dotyczących 
karty kredytowej w ramach rezerwacji usług odbywa się 
bezpośrednio przez pole wprowadzania danych dostawcy usł ug 
płatniczych. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest 
realizacja umowy. Więcej informacji na temat obsł ugi informacji 
dotyczących karty kredytowej i realizacji płatności można znaleźć 
w Ogólnej polityce prywatności serwisów My Porsche i Porsche 
Connect Store.. 
 
Po zakończeniu procesu skł adania zamówienia można aktywować 
usł ugi. Upoważnienie do użytkowania zostanie wówczas 
zachowane w systemie, a lista dostępnych usł ug zostanie 
odpowiednio zaktualizowana. 
 
Aby skorzystać z określonych usług Smart Mobility (np. oferty 
stacji ładowania) w niektórych krajach, w których dostępna jest 
oferta, w przypadku zakupu produktu przesyłana jest drogą 
pocztową spersonalizowana karta (Porsche ID Card) zawierająca 
chip RFID. Po doręczeniu karty należy ją aktywować w portalu My 
Porsche, aby mogła być wykorzystywana do uwierzytelniania 
podczas korzystania ze wspieranej infrastruktury (np. publiczna 
stacja ładowania). Na karcie jest zapisany numer identyfikacyjny, 
na podstawie którego można dokonać przyporządkowania do 
Państwa konta użytkownika. Na samej karcie poza numerem 
identyfikacyjnym nie są zapisane w postaci cyfrowej żadne dane 
osobowe, takie jak Państwa imię i nazwisko czy adres.  

W przypadku utraty karty użytkownik może ją zablokować w 
portalu My Porsche. 
Z karty Porsche ID Card można korzystać za pośrednictwem 
obsługiwanej infrastruktury (np. publicznych stacji ł adowania) 
bezpośrednio po otrzymaniu karty.  
O ile nie podano inaczej, procesy przetwarzania wymienione w 
niniejszym rozdziale są przeprowadzane w celu realizacji umowy 
na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera b RODO. 
 
2. Korzystanie z usług My Porsche i Porsche Connect 
 
Z zamówionych usług My Porsche i Porsche  Connect, w 
zależności od usł ugi, można korzystać w swoim pojeździe (jeśli 
usł uga jest w nim dostępna) poprzez poł ączenie z siecią 
bezprzewodową lub za pośrednictwem dodatkowych urządzeń 
końcowych w portalu My Porsche, aplikacji Porsche Connect lub 
Porsche Car Connect, a także, w stosownych przypadkach, 
również z wielu lub wszystkich punktów dostępu. W tym celu 
pojazd i dane urządzenie końcowe zostanie podł ączone do 
Infrastruktury Porsche Digital Service. 
 
W przypadku korzystania z usług online zamówionych za 
pośrednictwem portalu My Porsche lub sklepu Porsche Connect w 
pojeździe lub na dodatkowych urządzeniach końcowych, 
będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu 
umożliwienia korzystania z usł ug online, wsparcia oraz w innych 
szczegół owo określonych celach. O ile nie określono inaczej, 
dane osobowe użytkowników gromadzimy, przetwarzamy i 
wykorzystujemy wył ącznie w zakresie niezbędnym w celu 
umożliwienia korzystania z danej usł ugi My Porsche lub Porsche 
Connect. 
 
W przypadku korzystania z poszczególnych usług My Porsche lub 
Porsche Connect przetwarzane są w szczególności następujące 
kategorie danych osobowych, w zależności od sposobu dział ania 
danej usługi, w  celu udostępnienia odnośnych usł ug oraz w celu 
wdrożenia i realizacji związanych z nimi stosunków umownych. 
 
a) Informacje słu żące do identyfikacji, takie jak numer 

identyfikacyjny pojazdu, numer Porsche ID użytkownika oraz 
numery identyfikacyjne urządzeń końcowych i przenośnych 
modułó w radiowych potrzebne w celu identyfikacji 
użytkownika lub jego urządzenia końcowego bądź pojazdu 
w celu nawiązania poł ączenia, korzystania z usł ug lub 
udostępnienia treści. 

b) Informacje dotyczące uwierzytelnienia, które wskazują, że 
pojazd lub urządzenie końcowe jest objęte daną usł ugą 
Porsche Connect i które mogą być powiązane z danymi 
rejestracyjnymi użytkownika z Infrastruktury Porsche Digital 
Service. 

c) Informacje dotyczące logowania, które są niezbędne 
wówczas, gdy użytkownik chce korzystać z usł ug innych 
dostawców w swoim samochodzie lub na dodatkowych 
urządzeniach końcowych, na których wymagane jest 
logowanie. 

d) Informacje dotyczące komunikacji, które są niezbędne do 
nawiązania poł ączenia między pojazdem i/lub innymi 
urządzeniami końcowymi a naszymi serwerami lub 
serwerami zewnętrznych dostawców treści dla usł ug 
Porsche Connect. 

e) Informacje o lokalizacji i ruchu wymagane do korzystania z 
treści opartych na lokalizacji.  

f) Dane głosowe, umo żliwiające wydawanie poleceń 
gł osowych oraz rozpoznawanie mowy w przypadku 
niektórych usł ug Porsche Connect. Dane głosowe s ą 
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przesył ane do nas z pojazdu lub z urządzenia końcowego 
w postaci nagrania, w celu przekształ cenia na tekst. Tekst, 
który jest następnie generowany przez dostawcę usł ug, 
jest przesył any z powrotem do pojazdu, po czym nagranie 
zostaje usunięte z naszego systemu. 

g) Informacje kontaktowe wykorzystywane w usługach 
komunikacyjnych, takich jak wysyłanie wiadomo ści e-mail 
lub wiadomości tekstowych. 

h) Dane związane z rozliczeniami, np. billingi doładowań. Te 
informacje łączymy w celu indywidualnych rozliczeń z 
Państwa danymi adresowymi i informacjami dotyczącymi 
płatności. 

i) Inne treści, które muszą zostać nam dostarczone lub 
przekazane dostawcom usł ug, aby umożliwić świadczenie 
usł ug na rzecz użytkowników. 

 
Szczegółowe informacje na temat gromadzonych i 
przetwarzanych danych w związku z konkretną usł ugą online 
dostępne są w odpowiednich opisach usł ug online pod adresem 
https://connect-store.porsche.com/pl/pl/. 
 
Jako bazę danych do utworzenia zanonimizowanych statystyk 
użytkowania zapisujemy wywołanie usługi w połączeniu z 
numerem identyfikacyjnym Państwa samochodu i znacznikiem 
czasu na okres 12 miesięcy.  
 
O ile nie określono inaczej tutaj lub w konkretnym opisie, 
przetwarzamy dane osobowe w każdym przypadku w celu 
realizacji określonego stosunku umownego. 
 
3. Korzystanie z usług dostawców zewnętrznych 
 
W przypadku korzystania z usług dostawców zewn ętrznych, 
których nie można zamówić za pośrednictwem portalu My Porsche 
lub Porsche Connect, treść takich usł ug może być wyświetlana w 
pojeździe użytkownika lub na urządzeniu końcowym, a informacje 
mogą być przesył ane między pojazdem lub urządzeniem 
końcowym a dostawcą usł ug. W przypadku poł ączenia 
urządzenia mobilnego z pojazdem treść będzie odzwierciedlona 
wył ącznie w systemie audio-nawigacyjnym (PCM) [Porsche 
Communication Management] wbudowanym w pojeździe. Nie 
mamy dostępu do usł ug dostawców zewnętrznych ani nie 
dysponujemy informacjami na temat ich treści. W związku z tym 
prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi informacjami na temat 
ochrony danych osobowych i prywatności zapewnianej przez 
zewnętrznego dostawcę usł ug. 
W przypadku korzystania z takich usług dostawców zewn ętrznych 
istnieje możliwość, że dane osobowe będą wykorzystywane 
również w zakresie wykraczającym poza ten, który jest niezbędny 
do świadczenia usł ugi oraz zapewnienia jej prawidł owego 
funkcjonowania. 
 
Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez takich 
zewnętrznych dostawców usł ug ani na miejsce ich przetwarzania. 
W związku z tym prosimy o zasięgnięcie informacji u 
odpowiednich zewnętrznych dostawców usł ug na temat 
charakteru, zakresu i celu gromadzenia i wykorzystywania danych 
osobowych w odniesieniu do danej usł ugi online. 
 
Przetwarzamy dane w sposób opisany w tym punkcie, tj. 
przekazujemy je zewnętrznemu dostawcy usług, w celu 
wywiązania się z naszej umowy z użytkownikiem. 
 
4. Uwagi specjalne dotyczące korzystania z usług 

Porsche Connect w pojeździe 
 
W zależności od modelu samochodu i wyposażenia samochód 
może być poł ączony z infrastrukturą cyfrowych usług Porsche 
np. za pomocą systemu PCM zintegrowanego w samochodzie 
oraz za pomocą interfejsu radiowego dla usł ug związanych 
z samochodem (Connected Gateway, w skrócie: cGW) poprzez 
poł ączenia radiowe. Umożliwi to korzystanie z  usług Porsche 

Connect zarezerwowanych za pośrednictwem naszego sklepu 
Porsche Connect Store, a także korzystanie w samochodzie 
z usług dostawców trzecich, które został y zarezerwowane 
w innym miejscu, niezależnie od naszej oferty. 
 
4.1. Łączność 
 
Łączność można nawiązać, w zależności od wyposażenia 
samochodu, wybierając interfejsy samochodu za pomocą 
poł ączenia WiFi zapewnianego przez zewnętrzne urządzenie 
końcowe lub za pośrednictwem jednego lub więcej moduł ów sieci 
radiowej samochodu. W zależności od wyposażenia samochodu 
moduły sie ci radiowej samochodu mogą mieć umieszczoną lub 
przygotowaną do umieszczenia wkł adaną kartę SIM lub kartę SIM 
zamontowaną na stał e.  
 
O ile wyraźnie nie określono inaczej, przetwarzamy dane w 
sposób opisany w tym punkcie w celu wywiązania się z naszej 
umowy z użytkownikiem. 
 
4.1.1 Definicje 

a) Zainstalowana wsuwana karta SIM  
W zależności od funkcji dostępnych w pojeździe 
użytkownika, ł ączność można nawiązać samodzielnie 
za pomocą karty SIM zainstalowanej w pojeździe, którą 
użytkownik otrzymał  od odpowiedniego dostawcy sieci 
bezprzewodowej („zainstalowana wsuwana karta SIM”). 
Za zainstalowaną wsuwaną kartę SIM i związane z nią 
procesy przetwarzania danych odpowiada dany 
dostawca sieci bezprzewodowej. Aby uzyskać 
informacje na temat charakteru, zakresu i celu 
gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych 
osobowych oraz bezpieczeństwa danych podczas 
transmisji sygnał u, należy skontaktować się z 
odpowiednim dostawcą sieci bezprzewodowej. 

b) Preinstalowana wsuwana karta SIM 
W zależności od funkcji dostępnych w pojeździe 
użytkownika, ł ączność można nawiązać za pomocą 
wsuwanej karty SIM, zainstalowanej przez producenta 
(„preinstalowana wsuwana karta SIM”). Więcej 
informacji na temat dostępności w danym kraju można 
znaleźć na stronie https://connect-
store.porsche.com/pl/pl/. 

c) Karta SIM wbudowana na stałe  
W zależności od funkcji dostępnych w pojeździe 
użytkownika, ł ączność można nawiązać za pomocą 
niewymiennej karty SIM wbudowanej przez producenta 
bezpośrednio w pojeździe („karta SIM wbudowana na 
stał e”). Nie można ręcznie usunąć karty SIM 
wbudowanej na stałe, aby przerwa ć ł ączność. 
Informacje na temat odpowiedzialności za procesy 
przetwarzania danych związane z kartą SIM wbudowaną 
na stał e znajdują się w pkt. 4.1.3 poniżej. 

d) Operator sieci i operator sieci wirtualnej 
„Operator sieci” (telekomunikacyjnej) obsługuje sie ć 
telekomunikacyjną i zapewnia odbiorcom dostęp do tej 
sieci. „Operator sieci wirtualnej” ł ączy indywidualne 
rozwiązania sieciowe w oparciu o infrastruktury i 
technologie różnych operatorów sieci, nie posiadając 
wł asnej infrastruktury sieciowej. 

 
4.1.2 Przechowywanie danych podczas produkcji pojazdu 
Jeśli dany samochód marki Porsche jest wyposażony w 
preinstalowaną wsuwaną lub wbudowaną na stał e kartę SIM, 
podczas procesu produkcyjnego pojazdu przechowujemy numery 
karty SIM (ICCID, IMSI, MSISDN), ł ącznie z odpowiednim numerem 
identyfikacyjnym pojazdu i urządzenia. Przechowywanie tych 
danych odbywa się w celu zarządzania numerami kart SIM oraz 
powiązania pojazdu z numerem karty SIM, na przykł ad w razie 
wniosku instytucji rządowej o udzielenie informacji przez Porsche 
Smart Mobility GmbH. 
 

https://connect-store.porsche.com/pl/pl/
https://connect-store.porsche.com/pl/pl/
https://connect-store.porsche.com/pl/pl/
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4.1.3 Wymiana danych w przypadku kart SIM wbudowanych 
na stałe  
Moduły sieci bezprzewodowej w pojazdach marki Porsche z 
aktywną kartą SIM wbudowaną na stał e, w zależności od 
dostępności, nawiązują poł ączenie z siecią bezprzewodową 
odpowiedniego operatora, niezależnie od tego, czy użytkownik 
jest zarejestrowany w celu korzystania z usł ug Porsche Connect 
lub zamówił  usł ugi Porsche Connect. Dane telekomunikacyjne 
(dane gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane na podstawie 
świadczenia usł ugi telekomunikacyjnej lub w celu nawiązania 
ł ączności) mogą być udostępniane w celu poł ączenia z siecią 
bezprzewodową lub nawiązania ł ączności, oraz, w stosownych 
przypadkach, w celu realizacji odpowiednich funkcji online usług 
Porsche Connect zamówionych przez użytkownika w pojeździe 
przez sieci bezprzewodowe odpowiednich operatorów, np. 
komórki bezprzewodowe. 
W ramach poł ączenia z siecią bezprzewodową istnieje możliwość, 
że podczas przesył ania sygnałó w przez publiczne sieci 
telekomunikacyjne poza pojazdem użytkownika, osoby trzecie, 
zwł aszcza operatorzy sieci mogą uzyskać dostęp do pewnych 
informacji i potencjalnie ustalić lokalizację użytkownika. Oprócz 
odpowiedniego operatora sieci również operatorzy sieci 
wirtualnych mogą uzyskać dostęp do tych informacji. 
Łączność za pomocą kart SIM wbudowanych na stał e odbywa się 
za pośrednictwem następujących operatorów sieci wirtualnej: 
• CUBIC Telecom, Cubic Telecom Limited, Corrig Court, Corrig 

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

Düsseldorf, Niemcy. 
Aby uzyskać informacje na temat charakteru, zakresu i celu 
gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych 
osobowych oraz bezpieczeństwa danych podczas transmisji 
sygnału, nale ży skontaktować się z operatorem sieci wirtualnej. 
 
4.1.4 Przetwarzanie danych w ramach usług 

telekomunikacyjnych 
Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane ewidencyjne 
użytkowników (np. imię i nazwisko, adres i data urodzenia) 
gromadzone podczas rejestracji w portalu My Porsche lub w 
sklepie Porsche Connect bądź podawane podczas zamawiania 
usł ugi telekomunikacyjnej w portalu My Porsche lub w sklepie 
Porsche Connect w celu nawiązania, modyfikacji lub rozwiązania 
stosunku zobowiązaniowego dotyczącego usł ug 
telekomunikacyjnych lub opracowania ich treści. Wyżej 
wymienione dane są przechowywane w tych celach najpóźniej do 
końca roku kalendarzowego po rozwiązaniu stosunku 
zobowiązaniowego. 
 
Dane o ruchu generowane w ramach aktywności poł ączeń z 
siecią bezprzewodową (takie jak początek i koniec danego 
poł ączenia), dane lokalizacji poł ączenia mobilnego, punkty 
końcowe poł ączenia i dynamiczne adresy IP nie są gromadzone, 
przetwarzane ani wykorzystywane w ramach Infrastruktury 
Porsche Digital Service, z wyjątkiem numerów kart SIM i urządzeń 
oraz ilości wykorzystanych danych. Aby uzyskać informacje na 
temat charakteru, zakresu i celu gromadzenia, przetwarzania i 
wykorzystywania danych, należy skontaktować się z odpowiednim 
operatorem sieci. 
 
4.1.5 Przetwarzanie danych w ramach dodatkowych usług 

ł ączności 
Jeśli użytkownik zamówi lub zamówił  rozszerzone usł ugi 
ł ączności, takie jak pakiety wi-fi, informacje o aktywacji i 
dezaktywacji są przesył ane pomiędzy naszym systemem, 
interfejsem sieci bezprzewodowej pojazdu użytkownika a 
operatorem sieci wirtualnej w celu aktywacji i dezaktywacji 
pakietów danych kart SIM wbudowanych na stał e w pojazdach 
marki Porsche. 
 
W celu zarządzania preinstalowanymi wsuwanymi kartami SIM 
oraz kartami SIM wbudowanymi na stał e w pojazdach marki 
Porsche oraz w celu pomiaru ilości danych dostępnych i 

wykorzystanych w ramach zamówionego pakietu danych, numer 
identyfikacyjny pojazdu, numery karty SIM, powiązany status karty 
SIM oraz, w odpowiednich przypadkach, ilość danych 
wykorzystanych i dostępnych w danym okresie są dodatkowo 
przesył ane pomiędzy naszym systemem, interfejsem sieci 
bezprzewodowej pojazdu użytkownika a operatorem sieci 
wirtualnej oraz przechowywane przez nas przez okres trwania 
odnośnego stosunku zobowiązaniowego. Wyżej wymienione dane 
przechowujemy również przez okres 12 miesięcy jako podstawę 
do generowania anonimowych raportów dotyczących użytkowania. 
 
4.1.6 Dodatkowe przetwarzanie danych ze względu na 

zobowiązania prawne 
Oprócz przetwarzania danych opisanego w pkt. 4.1.3 do 4.1.5 
powyżej, gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane 
telekomunikacyjne (dane gromadzone, przetwarzane i 
wykorzystywane w związku ze świadczeniem usł ugi 
telekomunikacyjnej i/lub ustanowieniem poł ączenia) wył ącznie na 
podstawie zobowiązań prawnych, które nas dotyczą, oraz zgodnie 
z nimi - na przykł ad aby speł nić nasze obowiązki ustawowe 
dotyczące przechowywania danych osobowych oraz ich 
ujawniania organom bezpieczeństwa i instytucjom nadzorującym 
przestrzeganie prawa. 
 
Podstawą prawną przetwarzania danych użytkowników jest 
wypeł nianie naszego obowiązku prawnego i/lub nasz prawnie 
uzasadniony interes związany z przestrzeganiem wymogów 
ustawowych. 
 
4.1.7 Wspólnie odpowiedzialni za weryfikację tożsamości 
W niektórych krajach ze względów prawnych do rezerwacji 
niektórych usług telekomunikacyjnych może być konieczna 
weryfikacja tożsamości na podstawie dokumentu tożsamości. Za 
przetwarzanie podczas przeprowadzania takiej weryfikacji 
tożsamości jesteśmy odpowiedzialni wspólnie z  
 
• IDnow GmbH, Auenstr. 100, 80469 München, Niemcy. Polityka 
prywatności naszego partnera kooperacyjnego IDnow GmbH 
znajduje się pod adresem https:/ / go.idnow.de/ privacy/ pl. 
 
W tym obszarze ustalamy wspólnie z IDnow GmbH cele i sposoby 
przetwarzania danych osobowych. W celu sprawdzenia 
tożsamości w ramach rezerwacji usł ugi użytkownik zostanie 
przekierowany na zewnętrzną stronę usł ugodawcy IDnow. Przy 
tym na Twoje polecenie przekazujemy informacje, które mają 
zostać zweryfikowane (Twoje imię i nazwisko, adres i datę 
urodzenia) oraz numer operacji do usługodawcy, aby móc później 
przyporządkować wynik weryfikacji tożsamości. W trakcie kontroli 
tożsamości usł ugodawca porównuje wyżej wymienione dane z 
dokumentem tożsamości i zapisuje te dane, a także 
optoelektroniczną kopię dokumentu tożsamości, zdjęcie 
weryfikowanej osoby i zapis audio sesji. Po sprawdzeniu 
tożsamości usł ugodawca informuje nas o wyniku weryfikacji, 
podając numer operacji. Dane osobowe pochodzące z weryfikacji 
tożsamości będą przekazywane osobom trzecim tylko, jeśli 
będziemy do tego prawnie zobowiązani. Tylko w takich 
przypadkach, w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, 
uzyskamy również dostęp do kopii dokumentu tożsamości od 
usługodawcy. Usunięcie konta Porsche ID powoduje 
automatyczne usunięcie danych do końca następnego roku 
kalendarzowego. 
 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez nas w 
ramach weryfikacji tożsamości jest art. 6 ust. 1 lit. c) lub f) RODO, 
ponieważ weryfikacja tożsamości sł uży wypeł nieniu obowiązku 
prawnego, któremu podlegamy, lub odpowiada naszemu 
uzasadnionemu interesowi zachowania zgodności z wymogami 
prawnymi. 
 
W porozumieniu z IDnow GmbH ustaliliśmy zgodnie z art. 26 
RODO, w jaki sposób zorganizowane są odpowiednie funkcje i 
relacje podczas przetwarzania danych osobowych oraz kto 
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wypełnia poszczególne obowiązki w zakresie ochrony danych, w 
szczególności w odniesieniu do zapewnienia odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa, realizacji praw osób, których dane 
dotyczą, wypeł nienia obowiązku informowania w zakresie ochrony 
danych, a także monitorowania potencjalnych incydentów 
związanych z ochroną danych, w tym realizacji obowiązku 
zgłaszania lub powiadamiania (w razie potrzeby). Aby uzyskać 
dalsze informacje na temat tej umowy, skorzystaj z opcji 
kontaktowych wymienionych poniżej 8. (Ogólne oświadczenie 
dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności); 
udostępnimy wtedy podstawowe przepisy.  
 
Możesz zwrócić się do każdej z odpowiedzialnych stron z 
pytaniami i w celu realizacji swoich praw jako osoba, której 
dotyczą dane. W ramach wyżej wymienionego porozumienia 
uzgodnimy z IDnow GmbH zgodnie z art. 26 RODO odpowiedź na 
Twoje pytanie i, jeśli to konieczne, realizację praw 
przysługujących osobie, której dotyczą dane.  
 
Wymiana danych osobowych między odpowiedzialnymi stronami 
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ 
mamy uzasadniony interes w skutecznej weryfikacji tożsamości 
we współpracy z IDnow GmbH.  
 
4.2. Konfiguracja pojazdu i nawiązanie poł ączenia 
Aby móc korzystać z usł ug w swoim pojeździe, należy go 
zarejestrować w swoim koncie użytkownika Porsche ID. W tym 
celu należy wpisać numer identyfikacyjny pojazdu w portalu My 
Porsche lub poprosić o to swojego autoryzowanego dealera. 
Przetwarzamy numer identyfikacyjny samochodu w celu 
weryfikacji, ustanowienia poł ączenia samochodu i  jego 
przypisania w ramach korzystania z usługi, aktywacji 
i świadczenia usł ug oraz w innych celach szczegółowo 
zdefiniowanych i objaśnionych w odpowiednim rozdziale, jak 
również w celu uzyskania określonej podstawy prawnej. Aby 
zapewnić możliwość poł ączenia pojazdu z Infrastrukturą Porsche 
Digital Service, nasz system tworzy i przechowuje „kod 
dopasowania”, który jest widoczny dla użytkownika w portalu My 
Porsche. 
 
W celu weryfikacji, po wpisaniu numeru identyfikacyjnego pojazdu 
należy doł ączyć kopię dowodu tożsamości i dowodu wł asności, 
oraz – w przypadku, gdy użytkownik nie jest wł aścicielem pojazdu 
– peł nomocnictwo wł aściciela, lub przedstawić te dokumenty 
autoryzowanemu dealerowi. Dokumenty te zostaną zweryfikowane 
zgodnie z naszymi kryteriami weryfikacji. Na dowód pomyślnej 
weryfikacji zachowujemy imiona i nazwiska, daty urodzenia, 
miejsca urodzenia, adresy oraz informacje dotyczące ważności 
dokumentów zawarte w odpowiednich dowodach tożsamości, a 
także numery identyfikacyjne pojazdów, imiona i nazwiska 
wła ścicieli oraz adresy wskazane w dowodach wł asności. Po 
zakończeniu procesu weryfikacji kopie dokumentów zostaną 
usunięte. 
 
Po powiązaniu pojazdu z numerem Porsche ID użytkownika po raz 
pierwszy lub kolejny należy poł ączyć pojazd z Infrastrukturą 
Porsche Digital Service. W tym celu należy wpisać „kod 
dopasowania” wyświetlony w portalu My Porsche w systemie 
audio-nawigacyjnym pojazdu. Najpierw następuje logowanie 
samochodu do naszego systemu za pomocą „kodu parowania” 
i numeru identyfikacyjnego samochodu. Informacje te są 
potrzebne, aby móc zidentyfikować samochód podczas 
użytkowania, na przykł ad podczas wywoł ywania usł ugi, za 
pomocą konta użytkownika Porsche ID i sprawdzić jego 
uprawnienie do korzystania z usług. Po udanym przypisaniu nasz 
system przesyła listę aktualnie dostęp nych usług do samochodu.  
Po pomyślnym dopasowaniu nasz system prześle listę dostępnych 
w danym momencie usł ug do systemu audio-nawigacyjnego 
pojazdu. 
Aby skorzystać z usł ug, w przypadku których kwestia 
bezpieczeństwa ma szczególne znaczenie, należy wpisać 
oddzielny czterocyfrowy numer PIN. W portalu My Porsche można 

ustawić, a także w dowolnym momencie zmienić swój numer PIN. 
Numer PIN jest przechowywany w postaci zaszyfrowanej. Kiedy 
użytkownik wpisuje numer PIN w pojeździe, pozostaje on 
zaszyfrowany i zostaje przesł any do naszego systemu w celu 
uwierzytelnienia. 
Przetwarzamy dane użytkownika w zakresie opisanym w tym 
ustępie, chyba że w celu realizacji naszej umowy z użytkownikiem 
postanowiono inaczej. 
 
4.3 Pobieranie listy dostępnych usł ug oraz korzystanie z 

usł ug 
Na początku i na końcu każdej podróży, a także podczas 
wybierania niektórych usług, najpierw następuje logowanie 
samochodu za pomocą jego numeru identyfikacyjnego 
w infrastrukturze cyfrowych usług Porsche. Informacje te są 
potrzebne, aby móc przypisać samochód do konta użytkownika 
Porsche ID i sprawdzić jego uprawnienie do korzystania z tych 
usług. Podczas logowania na początku i  na końcu podróży 
aktualna lista dostępnych usł ug zostanie również przesł ana do 
samochodu. Przetwarzamy dane użytkownika w celu realizacji 
naszej umowy z użytkownikiem. 
 
Jako bazę danych do utworzenia zanonimizowanych statystyk 
użytkowania zapisujemy i wykorzystujemy wywołanie listy 
dostępnych usł ug i wywołanie określonej usł ugi w  poł ączeniu 
z numerem identyfikacyjnym samochodu i znacznikiem czasu na 
okres 12 miesięcy.  
 
4.4 Dezaktywacja usług i wymiana danych  
W zależności od rodzaju poł ączenia radiowego, modelu 
i wyposażenia samochodu oraz aktywowanych usł ug może 
nastąpić wymiana danych samochodu: 
 

a) poprzez usunięcie karty SIM lub odł ączenie urządzenia 
końcowego, jeśli poł ączenie z siecią bezprzewodową 
jest nawiązywane za pomocą instalowanej lub 
preinstalowanej wsuwanej karty SIM lub sieci wi-fi; albo 

b) poprzez odpowiednie dostosowanie ustawień w menu 
opcji systemu audio-nawigacyjnego. W takim przypadku 
poszczególne funkcje mogą nie funkcjonować w pełni 
lub w ogóle. 

 
W zależności od modelu i wyposażenia samochodu osoby 
podróżujące samochodem mogą w ustawieniach systemowych 
dezaktywować odbywającą się drogą radiową wymianę danych 
systemu PCM lub connected Gateway samochodu, np. 
wył ączając moduł  radiowy PCM lub aktywując tryb prywatny.  
 
W zależności od modelu i wyposażenia samochodu usł ugi 
i funkcje mogą być również dezaktywowane pojedynczo lub 
w grupach. 
 
Wył ączone z  dezaktywacji są, jeżeli są dostępne i działają, 
w szczególności funkcje i usługi przewidziane prawem, takie jak 
drogowy system wezwań alarmowych „SOS-Call” lub inne systemy 
wezwań alarmowych, jak również podstawowe funkcje wymagane 
dla tych systemów.  
 
Aby móc udostępniać te usł ugi i funkcje w indywidualnych 
przypadkach, może być konieczne, jeżeli w samochodzie są 
dostępne te usł ugi, utrzymanie przez samochód poł ączenia 
radiowego z komórkami radiowymi danego operatora sieci 
komórkowej (w celu wymiany danych w ramach ł ączności, patrz 
punkt 4.1), a w indywidualnych przypadkach dokonanie wymiany 
danych poprzez poł ączenie radiowe, jak przedstawiono 
w odpowiednich opisach usług na stronie 
www.porsche.com/connect, nawet jeśli wł ączony jest tryb 
prywatny. Usługi, któ rych nie można dezaktywować, są 
oznaczone jako takie w menu opcji samochodu w sekcji „Tryb 
prywatny”. 
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4.5 Korzystanie z usług online przez niezarejestrowanych 
kierowców 

Jeżeli inne osoby korzystają z samochodu użytkownika, 
w zależności od modelu i wyposażenia samochodu oraz 
aktywowanych usług, dane, o  których mowa w pkt 2 od lit. 
a) do h), mogą być również gromadzone, przetwarzane 
i wykorzystywane w odniesieniu do tych osób. Te informacje są 
technicznie gromadzone i przechowywane na aktualnym koncie 
użytkownika Porsche ID, o ile inna osoba korzystająca 
z samochodu nie ma własnego konta użytkownika Porsche ID.  
 
4.6  Aktualizacja oprogramowania online 
Jeżeli aktywowali Państwo aktualizację oprogramowania online w 
portalu My Porsche, w celu aktualizacji oprogramowania Państwa 
pojazdu oraz w celu usunięcia błędów oprogramowania w ramach 
działań serwisowych może nastąpić wymiana danych między 
naszymi systemami a Państwa pojazdem. W tym celu w 
regularnych odstępach czasu numer identyfikacyjny Państwa 
samochodu, identyfikatory urządzeń i ich aktualny stan 
oprogramowania, Państwa Porsche ID oraz informacje o 
uprawnieniach będą wymieniane z naszymi systemami. W 
poszczególnych przypadkach (np. akcje aktualizacji) do naszych 
systemów przenoszone będą także informacje dotyczące 
wyposażenia pojazdu oraz informacje dotyczące stanu 
technicznego pojazdu. Mogą Państwo zakończyć aktualizację 
oprogramowania online i związane z tym przetwarzanie danych 
osobowych przez wyłączenie tej funkcji w portalu My Porsche. 
 
4.7. Analiza i doskonalenie produktu oraz przetwarzanie 
danych z chmury 
Zależnie od wyposażenia Państwa pojazdu może on przekazywać 
dane związane z korzystaniem z Państwa systemu Infotainment, 
techniczne dane pojazdu oraz związane z tym dane otoczenia w 
połączeniu z czasowo ograniczonym kluczem identyfikacyjnym do 
naszych systemów, o ile wyrażą Państwo zgodę na przekazywanie 
danych w ramach instalacji pojazdu w module PCM Państwa 
pojazdu lub aktywują tę funkcję w module PCM pojazdu. 
Przekazane przy tym dane wykorzystamy do analizy i 
doskonalenia naszych produktów i usług.  
 
Poszczególne usługi, jak Ruch drogowy w czasie rzeczywistym 
lub Risk Radar, są zależne od udostępnienia informacji o 
lokalizacji, otoczeniu oraz przemieszczaniu się Państwa pojazdu, 

aby z tych danych oraz danych z innych pojazdów wyprowadzić 
nowe i dokładniejsze informacje, jak np. aktualna sytuacja na 
drogach (usługi oparte na danych w chmurze). W tym celu w 
ramach korzystania z pojazdu mogą być z niego przekazywane 
informacje dotyczące lokalizacji, pojazdu i otoczenia oraz 
przemieszczania się pojazdu. Wymienione dane przekazujemy 
osobom trzecim jedynie po agregacji bez powiązań z Państwa 
osobą lub pojazdem. 
 
Przetwarzanie wymienionych danych w celu analizy i doskonalenia 
produktu oraz przetwarzanie danych z chmury odbywa się na 
podstawie naszego uzasadnionego interesu związanego z analizą i 
poprawą naszych produktów i usług oraz udostępnianiem 
precyzyjnych informacji w ramach usług opartych na informacjach 
w chmurze. 
 
W każdej chwili mogą Państwo wyłączyć przekazywanie danych w 
tym celu w ustawieniach modułu PCM Państwa pojazdu w 
zakładce „Porsche Connect“. Proszę mieć na uwadze, że może to 
ograniczyć funkcjonalność poszczególnych usług, w 
szczególności usług opartych na danych w chmurze, jak np. Ruch 
drogowy w czasie rzeczywistym lub Risk Radar. Ponadto wymiana 
danych może zostać wstrzymana poprzez uruchomienie trybu 
prywatnego zgodnie z punktem 4.4. 
 
5. Prawa podmiotów danych 
 
Jako podmiot danych podlegających przetwarzaniu użytkownik ma 
szereg praw. Informacje na ten temat znajdują się w pkt. 9 
Ogólnego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych 
i prywatności w portalu My Porsche i w sklepie Porsche Connect. 
 
6. Zmiany w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym 

ochrony danych osobowych i prywatności 
 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Oświadczenia 
dotyczącego ochrony danych osobowych i prywatności. Aktualna 
wersja tego dokumentu jest stale dostępna pod adresem 
https://connect-store.porsche.com/pl/pl/t/privacy. 
 
Ostatnia aktualizacja: Stan na dzień: 01.08.2018 

  

https://connect-store.porsche.com/pl/pl/t/privacy
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Zasady dotyczące plików cookies w portalu Porsche Smart Mobility 

 

 
Zakres stosowania 
Niniejsze zasady dotyczące plików cookie obowiązują jako 
uzupełnienie ogólnej i specyficznej Polityki prywatności Porsche 
Connect i opisują rodzaj, zakres, cele i podstawy prawne oraz 
możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w 
przypadku plików cookie. W pozostałym zakresie odnośnie do 
wszelkich dalszych informacji obowiązuje ogólna i specyficzna 
Polityka prywatności Porsche Connect, stan na dzień [25/05/18]. 
 
Czym są pliki cookies? 
Aby zapewnić użytkownikom możliwość zastosowania wszystkich 
funkcji podczas korzystania z naszej strony internetowej, poznać 
ich preferencje i uł atwić korzystanie z naszej witryny, stosujemy 
tak zwane pliki „cookies”. Są to niewielkie pliki zapisywane w 
urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę internetową. 
 
Opcje dostępne dla użytkowników 
Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża 
zgodę na stosowanie plików cookies i ich zapisywanie w jego 
komputerze. Oczywiście naszą stronę można przeglądać także 
bez plików cookies. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby w jego 
komputerze był y zapisywane pliki cookies, można wył ączyć 
odpowiednią opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Zapisane 
pliki cookies można w każdej chwili wykasować w ustawieniach 
przeglądarki. Jednak odrzucenie plików cookies może 
spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej oferty. 
 
Kategorie plików cookies 
Stosujemy pliki cookies w różnych celach i w związku z różnymi 
funkcjami. Rozróżniamy przy tym, czy są one niezbędne ze 
względów technicznych (konieczność techniczna), jak dł ugo są 
przechowywane i stosowane (okres przechowywania) oraz czy są 
zapisywane przez naszą stronę czy też przez osoby trzecie, a 
także który dostawca zapisał  dany plik cookie na komputerze 
użytkownika (dostawca pliku cookie). 
 
Konieczność techniczna 
Pliki cookies niezbędne ze względów technicznych: Stosujemy 
pewne pliki cookies, ponieważ są one niezbędne do prawidł owego 
dział ania witryny i jej funkcji. Pliki te są zapisywane automatycznie 
na komputerze użytkownika po wywoł aniu strony lub określonej 
funkcji, chyba że użytkownik zablokował  ich zapisywanie w 
ustawieniach swojej przeglądarki. 
Pliki cookies, które nie są niezbędne ze względów technicznych: 
Zapisywane są też pliki cookies, które nie są niezbędne ze 
względów technicznych, aby na przykład zwi ększyć komfort 
użytkowania i możliwości korzystania z naszej strony lub 
zapisywać niektóre z wprowadzonych przez użytkownika ustawień. 
Ponadto stosujemy pliki cookies, które nie są niezbędne ze 
względów technicznych, w celu ustalenia częstotliwości 
korzystania z określonych obszarów naszej strony internetowej, 
aby w przyszł ości móc ją lepiej dopasować do potrzeb i wymagań 
użytkowników. Nie zapisujemy żadnych plików cookies, które nie 
są niezbędne ze względów technicznych, dopóki użytkownik nie 
potwierdzi - klikając w odpowiednie pole - że zapoznał  się z 
naszymi zasadami dotyczącymi plików cookies i będzie 
kontynuować korzystanie z naszej witryny. 
 
Okres przechowywania 
Sesyjne pliki cookies: Większość plików cookies jest potrzebna 
jedynie przez okres trwania danej wizyty użytkownika na stronie 
lub w portalu My Porsche, tj. sesji. Są one kasowane lub tracą 
ważność, kiedy użytkownik opuści naszą stronę lub gdy aktualna 
sesja wygaśnie (tzw. „sesyjne pliki cookies”). Sesyjne pliki cookies 
są wykorzystywane na przykład po to, aby w czasie sesji 

zachować pewne informacje, takie jak login użytkownika usł ug 
Porsche lub zawartość koszyka zakupów. 
 
Stałe pliki cookies: Tylko w nielicznych przypadkach pliki cookies 
są przechowywane przez dł uższy okres, przykładowo, aby móc 
rozpoznać danego użytkownika przy ponownej wizycie na naszej 
stronie i przywoł ać zapisane ustawienia. Pozwala to szybciej lub 
wygodniej przeglądać nasze strony oraz eliminuje konieczność 
ponownego ustawiania niektórych opcji, takich jak wybór języka. 
Stał e pliki cookies są automatycznie usuwane po upł ywie 
określonego czasu od wizyty użytkownika na stronie lub domenie, 
która zapisał a plik cookie na jego komputerze. 
 
Pliki cookies typu flow: Pliki te słu żą do komunikacji różnych 
serwerów Porsche między sobą. Są one zapisywane w 
komputerze użytkownika na początku interakcji i usuwane po jej 
zakończeniu. W czasie interakcji plikom cookies typu flow 
nadawany jest indywidualny numer identyfikacyjny, który jednak nie 
umożliwia ustalenia rzeczywistego klienta lub użytkownika. 
 
Dostawcy plików cookies 
Pliki cookies dostawców: Zazwyczaj podczas korzystania z naszej 
strony internetowej pliki cookies są zapisywane przez jej 
operatora, dział ającego na nasze zlecenie. 
Pliki cookies osób trzecich: Pliki cookie innych dostawców są 
natomiast zapisywane i wykorzystywane przez inne miejsca lub 
witryny, na przykład przez dostawców narzędzi do analityki 
internetowej. Więcej informacji na temat narzędzi do analizy stron 
internetowych i badania stopnia dotarcia do odbiorców znajduje 
się w dalszej części niniejszych zasad dotyczących plików 
cookies. Zewnętrzni dostawcy mogą poza tym wykorzystywać pliki 
cookies do wyświetlania reklam lub w celu integracji treści portali 
społ ecznościowych, np. wtyczek społ ecznościowych. 
 
 
Informacje na temat korzystania z naszej oferty internetowej 
uzyskane dzięki plikowi cookie (w tym skrócony adres IP 
użytkownika) są przekazywane do serwera Google w USA i tam 
zapisywane. Firma Google będzie wykorzystywać te informacje na 
nasze zlecenie na podstawie umowy dotyczącej przetwarzania, by 
ocenić korzystanie przez użytkownika z naszej oferty internetowej, 
tworzyć dla nas raporty o aktywności naszej oferty internetowej i 
zapewniać inne usługi związane z korzystaniem z ofertą 
internetową oraz Internetu. Podstawę prawną korzystania z 
Google Analytics stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f. RODO; nasz 
prawnie uzasadniony interes wynika z przedstawionych powyżej 
celów używania, zwłaszcza dotyczących analizy, optymalizacji i 
ekonomicznego zarządzania naszą witryną. 
 
Usunięcie i sprzeciw wobec używania plików cookie 
Akceptacja plików cookie podczas korzystania z naszej oferty 
internetowej nie jest obowiązkowa; jeśli nie życzą sobie Państwo, 
aby w komputerze były zapisywane pliki cookie, mogą Państwo 
wyłączyć odpowiednią opcję w ustawieniach systemowych 
przeglądarki. Zapisane pliki cookie można w każdej chwili 
wykasować w ustawieniach swojej przeglądarki. Jeśli jednak 
użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może to powodować 
ograniczenie funkcjonalności naszej oferty.  
 
Dodatkowo, jeśli nie życzą sobie Państwo analizy witryny, mogą 
Państwo dezaktywować używanie plików cookie narzędzia Google 
Analytics za pomocą dodatku do przeglądarki, do pobrania 
tutaj: 
 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl . 
 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
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Powoduje to zapisanie w urządzeniu użytkownika informacji o 
rezygnacji, które sł użą do odpowiedniego przyporządkowania 
dezaktywacji Google Analytics. Należy zwrócić uwagę, że taka 
dezaktywacja powoduje wył ączenie Google Analytics jedynie w 
tym urządzeniu i tej przeglądarce, w której aktywowano 
rezygnację. Ponadto należy je w razie potrzeby zapisać ponownie, 
jeśli w urządzeniu został y wykasowane pliki cookies. 
 
Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, np. na urządzeniach 
mobilnych, mogą Państwo uniemożliwić rejestrowanie przez 
Google Analytics, klikając poniższe łącze: 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ . Wówczas zostanie 

ustawiony plik cookie typu „Opt-out“, który uniemożliwi 
gromadzenie Państwa danych w przyszłości. Plik cookie typu „Opt-
out“ obowiązuje jedynie dla przeglądarki użytej podczas jego 
ustawiania i jedynie dla naszej oferty reklamowej i zostanie 
zapisany na Państwa urządzeniu końcowym. W przypadku 
usunięcia plików cookie w przeglądarce należy ponownie ustawić 
plik cookie typu „Opt-out“. 
Na swoim urządzeniu końcowym mogą Państwo również 
aktywować funkcję „Do Not Track“. Jeżeli funkcja ta została 
aktywowana, Państwa urządzenie końcowe poinformuje daną 
witrynę, że nie chcą być Państwo śledzeni.

 
Podczas korzystania z naszej witryny mogą zostać zapisane następujące pliki cookies: 
 

Nazwa pliku cookie 
 
Konieczność 
techniczna? 

Okres 
przechowywania 

Dostawca pliku 
cookie 

Cel 

CIAM.s Tak 
Plik cookie typu 
flow 

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

Ten plik cookie jest potrzebny do 
sprawdzenia, czy przeglądarka 
użytkownika obsł uguje pliki cookies. 

CIAM.m Tak 
Sesyjny plik 
cookie 

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

Ten plik cookie jest konieczny do 
uwierzytelnienia użytkownika. 

CIAM.h Tak Sesyjny plik 
cookie 

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

Ten plik cookie jest konieczny do 
zapisywania sesji użytkownika i loginu w 
portalu My Porsche. 

CIAM.status Tak Sesyjny plik 
cookie 

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

Ten plik cookie jest konieczny do 
monitorowania statusu sesji użytkownika 
w portalu My Porsche. 

pcc.cookieAccepta
nce 

Tak 

Stały plik cookie 
(okres 
przechowywania: 
1 rok) 

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

Ten plik cookie zapisuje decyzję 
użytkownika dotyczącą tego, czy pliki 
cookies mogą być zapisywane w jego 
przeglądarce, po stronie przeglądarki. 

nonce.* Tak Plik cookie typu 
flow 

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

Ten plik cookie zapisuje decyzję 
użytkownika dotyczącą tego, czy pliki 
cookies mogą być zapisywane w jego 
przeglądarce tymczasowo na żądanie 
serwera. 

PF Tak 
Sesyjny plik 
cookie 

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

Ten plik cookie jest konieczny do 
wewnętrznego uwierzytelnienia 
użytkownika między różnymi serwerami 
Porsche. 

CIAM.pcc Tak 
Sesyjny plik 
cookie 

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

Ten plik cookie jest konieczny do 
zapisywania sesji użytkownika i loginu w 
portalu My Porsche. 

f5_cspm Tak 
Sesyjny plik 
cookie 

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

Ten plik cookie jest konieczny do 
przekierowania użytkownika na serwer 
pośredniczący (proxy) przez system 
równoważenia obciążenia. 

_utma Nie 

Stały plik cookie 
(okres 
przechowywania: 
2 lata) 

Google Ten plik zapisuje liczbę wizyt użytkownika 
dla narzędzia Google Analytics. 

_utmt Nie 
Sesyjny plik 
cookie 

Google 

Ten plik cookie zapisuje typ zapytań 
użytkownika dla narzędzia Google 
Analytics. Rozróżnia się zdarzenia, 
transakcje oraz pozycje. 

_utmb Nie 
Sesyjny plik 
cookie 

Google 
Ten plik cookie zapisuje czas trwania sesji 
użytkownika dla narzędzia Google 
Analytics. 

_utmz Nie Sesyjny plik 
cookie 

Google 
Ten plik cookie zapisuje stronę, z której 
użytkownik przeszedł  do portalu My 
Porsche, dla narzędzia Google Analytics. 

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
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_utmv Nie 
Sesyjny plik 
cookie Google 

Ten plik cookie ł ączy zapisane dane dla 
narzędzia Google Analytics, aby mogł y 
one być wykazywane przez firmę Porsche 
AG w indywidualnych, anonimowych 
raportach. 

NREUM Nie 

Plik cookie 
sesyjny, który 
jest usuwany w 
chwili 
zamknięcia 
przeglądarki. 

New Relic Inc. 

Ten plik cookie jest tworzony jedynie w 
przeglądarkach, które nie wspierają 
interfejsu Navigation Timing API. Jeżeli 
przeglądarka wspiera Navigation Timing 
API, może korzystać z łącza natywnego, 
aby ustalić czas startowy nawigacji. 

NRAGENT Nie 

Plik cookie 
sesyjny, który 
jest usuwany w 
chwili 
zamknięcia 
przeglądarki. 

New Relic Inc. 

Ten plik cookie jest stosowany w celu 
umożliwienia komunikacji pomiędzy 
metrykami użytkowników końcowych 
kolektora New Relic i agentami 
zrealizowanymi w przynależnej aplikacji 
sieciowej. Token identyfikuje i koreluje 
ślady transakcji poziomu aplikacji z 
odpowiednimi śladami przeglądarki. 

JSESSIONID Nie 

Plik cookie 
sesyjny, który 
jest usuwany w 
chwili 
zamknięcia 
przeglądarki. 

New Relic Inc. 

Ten plik cookie jest stosowany w celu 
zapisu identyfikatora sesji, tak aby New 
Relic mógł monitorować liczbę sesji danej 
aplikacji. Wartość pliku cookie jest 
generowana przez Jetty. 

Zastosowanie plików cookies do celów analizy internetowej 
i badania stopnia dotarcia do odbiorców 
Korzystamy z Google Analytics, serwisu firmy Google Inc. 
(„Google”) oferującego analizy stron internetowych. Google 
Analytics wykorzystuje pliki cookies do sprawdzania częstotliwości 
korzystania z określonych obszarów naszej strony internetowej 
oraz identyfikowania preferencji.   
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70-435 Stuttgart 
 
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2019 
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