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Declaração Geral de Proteção de Dados e da Privacidade 
Portal My Porsche e Loja Porsche Connect 

 

 
Nós, a Porsche Smart Mobility GmbH (doravante "nós" ou "PSM 
GmbH"), estamos muito satisfeitos com a sua visita ao nosso site 
e pelo seu interesse na nossa empresa e nos nossos produtos. A 
proteção da sua privacidade durante o processamento de dados é 
importante para nós. Encaramos com seriedade a proteção dos 
seus dados pessoais e o seu tratamento como confidencial. O 
tratamento dos seus dados pessoais é efetuado exclusivamente no 
âmbito das disposições legais da lei de proteção de dados da 
União Europeia, em particular o Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados (doravante designado por “RGPD”). Com esta 
política de privacidade colocamos à sua disposição informações 

sobre o tratamentos dos seus dados pessoais e o seu direito à 

proteção de dados no âmbito da utilização pelo My Porsche, da 
nossa Porsche Connect Store e dos Serviços Porsche Connect 
(doravante designado por "Infraestrutura de Serviço Digital 
Porsche"). Para informações sobre outros serviços, bem como 
ofertas de outras empresas do grupo Porsche, consulte a respetiva 
política de privacidade desses serviços ou empresas 
 
1. Entidade responsável pela proteção de dados; 

contactos 
 
A entidade responsável relativamente às leis de proteção de 
dados e da privacidade é: 
 

Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Alemanha. 

 
Caso tenha perguntas ou recomendações sobre proteção de 
dados, poderá enviar-nos um e-mail para 
smartmobility@pt.porsche.com, ou diretamente para os 
responsáveis pela proteção de dados em 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com, ou escrever 
para o endereço postal abaixo. 
 

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

 
2. Objeto da proteção de dados 
 

O objeto da proteção de dados são os dados pessoais. Isto 
significa qualquer informação relativa a um indivíduo identificado ou 
identificável (a pessoa em causa). Estão abrangidos por exemplo 
dados como nome, endereço postal, endereço de correio 
eletrónico ou número de telefone, bem como informações que 
ocorrem necessariamente durante e através da utilização do My 
Porsche, da nossa Porsche Connect Store e da infraestrutura de 
serviço digital Porsche, como por exemplo dados sobre o início, 
fim e âmbito da utilização da nossa página Web e do seu endereço 
IP. 
 

3. tipo, âmbito, propósito e base legal do 
processamento de dados ao usar as nossas páginas 
Web 

 
 
3. Uso do nosso site (objetivos do processamento e 

bases legais) 
 
Os dados são, ou podem ser, recolhidos, mesmo que use o nosso 
site sem se registar. Apresentamos de seguida uma visão geral 
das várias maneiras como os dados são recolhidos, processados 
e utilizados, bem como as suas finalidades. 
 

3.1 Recolha de Dados Automatizada 
Quando acede ao nosso site, o seu navegador da Internet transmite 
automaticamente dados por razões técnicas. Os seguintes dados 
são armazenados separadamente dos outros dados que nos pode 
transmitir: 
 
• data e hora do acesso 
• duração da visita ao nosso site 
• tipo de navegador/versão do navegador 
• sistema operativo utilizado 
• as páginas que visita no nosso site 
• quantidade de dados enviados 
• tipo de evento 
• falhas de sistema e eventos semelhantes, 
• endereço IP  
• Nome de domínio, 

 
Tratamos esses dados com base no artigo 6.º, n.º 1, alínea f) 
do RGPD para prestar o serviço, garantir o funcionamento técnico, 
bem como detetar e eliminar falhas. É nosso interesse facilitar a 
utilização da nossa página Web e a sua funcionalidade técnica. Ao 
visitar a nossa página Web, esses dados serão automaticamente 
tratados. Sem esta provisão não poderá utilizar os nossos 
serviços. Não usamos esses dados para tirar quaisquer ilações 
sobre si. 
 
Normalmente, eliminamos esses dados após 13 meses, a menos 
que sejam excecionalmente necessários por um período mais 
longo para os fins acima indicados. Nesse caso, eliminaremos os 
dados imediatamente após percebermos que os mesmos deixaram 
de ser necessários. 
 
Além disso, esses dados também são tratados – sem que sejam 
atribuídos a uma pessoa específica – para analisar e melhorar o 
desempenho. Veja nos pontos 3.2 e 3.3. 
 
3.2 Tratamento de dados para melhorar a nossa oferta 
online 
 
Além disso, usamos os dados referidos no ponto 3.1 recolhidos de 
forma automatizada para aperfeiçoar o desempenho da 
infraestrutura do serviço digital Porsche, assegurar a 
disponibilidade das nossas plataformas e otimizar a experiência do 
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utilizador, além de avaliar a sua utilização da página Web para 
apresentar relatórios sobre as atividades das páginas Web e outros 
serviços relacionados com a utilização das páginas Web e da 
Internet.  
 
Tratamos os seus dados com base no nosso interesse legítimo no 
desempenho e na disponibilidade dos nossos produtos, bem como 
na análise do comportamento de utilização por parte dos que 
visitam a nossa página Web. Os dados são armazenados durante 
13 meses e não são atribuídos a nenhuma pessoa em particular.  
No âmbito do tratamento aqui descrito também armazenamos 
cookies. Veja o ponto 3.3. 

 
3.3 Cookies 
Ao visitar o nosso sítio Web, os chamados "cookies", ou seja, 
ficheiros pequenos, podem ser armazenados no seu dispositivo, 
de forma a proporcionar-lhe uma ampla gama de funções, a tornar 
a utilização mais conveniente, podendo otimizar as nossas ofertas. 
Se não pretender usar os "cookies", poderá impedir o 
armazenamento dos "cookies" no seu dispositivo, configurando 
adequadamente o seu browser na Internet ou usando as opções de 
oposição separadamente. 
 
A base legal para o processamento dos seus dados relativamente 
ao Google Analytics é o nosso interesse legítimo em analisar o 
comportamento de uso dos visitantes do nosso site. 
 
4. Registo da sua conta de utilizador Porsche ID 
 

Quando se regista e usa o portal My Porsche, a loja Porsche 
Connect e a Infraestrutura de Serviços Digitais Porsche, os dados 
pessoais são recolhidos, processados e usados, e podem ser 
transmitidos a terceiros, conforme descrito abaixo, para fornecer 
todos os serviços no que diz respeito ao portal My Porsche, à loja 
Porsche Connect e à Infraestrutura de Serviços Digitais Porsche e 
para cumprir as nossas obrigações contratuais neste contexto. 
Realizamos todo o processamento de dados descrito neste ponto 
– na medida indicada – com base no seu consentimento ou para 
cumprir os termos do contrato que mantemos consigo. 
 
4.1 Processo de Registo 

Para usar o portal My Porsche, é necessário efetuar um registo na 
infraestrutura Porsche. O registo pode ocorrer de duas formas, 
podendo o utilizador escolher um dos seguintes métodos: 
 
1. O registo a convite de revendedores autorizados 
Se escolher esta opção, o seu revendedor autorizado utiliza o seu 
acesso aos nossos sistemas para inserir os dados que lhe 
forneceu. Receberá uma ligação por e-mail que lhe solicita para 
confirmar o seu registo. Esteja ciente de que os revendedores 
autorizados são entidades independentes e que não temos 
qualquer controlo sobre os mesmos. Também efetuará a 
verificação do seu registo através de uma segunda funcionalidade, 
por exemplo, um código SMS que introduzirá no portal My Porsche. 
 
2. Auto-registo 
Caso não tenha efetuado o registo através de um revendedor 
autorizado, poderá você mesmo introduzir os seus dados. Em 
determinados países, pode também adicionar um veículo e usar 
serviços digitais adicionais que exigem que seja o proprietário do 
veículo. Para tal, terá de carregar uma cópia de um documento de 
identificação e uma prova de propriedade e, caso não seja o 
proprietário do veículo, uma procuração do proprietário do veículo 
depois de inserir o respetivo número de identificação. Estes 
documentos serão verificados de acordo com os nossos critérios 
de verificação. Como prova de verificação bem-sucedida, também 
armazenamos os nomes, datas de nascimento, locais de 
nascimento, endereços e informações de validade dos 
documentos mostrados nos respetivos documentos de 
identificação e os números de identificação do veículo, nomes de 
proprietários e endereços mostrados nos registos de propriedade. 
Após a conclusão do processo de verificação, as cópias dos 

documentos serão eliminadas. Se a revisão for bem-sucedida, 
receberá, por exemplo, uma ligação por e-mail, solicitando que 
confirme o seu registo. Também efetuará a verificação do seu 
registo através de uma segunda funcionalidade, por exemplo, um 
código SMS que introduzirá no portal My Porsche. 
 
(a) Dados exigidos para registo 
Quando se regista no portal My Porsche, ser-lhe-á pedido, na opção 
de auto-registo, para inserir o seu endereço de e-mail (Porsche ID), 
uma palavra-passe, o seu nome e quaisquer títulos e sufixos, 
informações de contacto e endereço, número de telemóvel e, se 
aplicável, o idioma em que pretende comunicar connosco ou, na 
opção de através de um revendedor autorizado, confirmar esta 
informação no portal My Porsche. Esta informação é necessária 
para configurar e gerir a sua conta de utilizador Porsche ID, para 
que possa aceder à gama completa de serviços e funções 
disponíveis no portal My Porsche e na loja Porsche Connect. Em 
determinados países, também pode usar as nossas ofertas como 
um cliente potencial. Neste caso, só precisa de indicar o seu nome, 
endereço de e-mail e uma palavra-passe. Necessitamos desta 
informação e, se for caso disso, de informações adicionais, 
inclusive, para poder responder a pedidos, perguntas e críticas. 
Também guardamos um registo do tempo do seu início de sessão 
mais recente. 
Durante o registo, iremos rever os seus dados do endereço postal 
através de uma verificação de plausibilidade. 
 
(b) Dados opcionais durante o registo 
Durante o registo também terá a oportunidade de fornecer outras 
informações opcionais, tais como informações adicionais do nome 
(por exemplo, títulos académicos), dados comerciais de contacto, 
data de nascimento, outros números de telefone, informações do 
cartão de crédito (que são armazenadas exclusivamente pelo 
fornecedor de serviços de pagamento) e o seu número de 
matrícula do veículo e um nome pessoal do veículo. Poderá 
também fornecer informações sobre os seus interesses e 
preferências pessoais e os canais de contacto que prefere. Esteja 
ciente de que esta informação não é necessária para se registar e 
que é você quem decide se pretende comunicar-nos esses dados. 
 
4.2 Infraestrutura de Serviços Digitais Porsche: 

processamento dos dados após o registo 
Se se tiver registado numa conta de utilizador Porsche ID, 
trocaremos informações básicas sobre a sua conta de utilizador e 
o seu veículo com os Centros Oficiais Porsche responsáveis nos 
termos do contrato, para que, se necessário, possam também 
atendê-lo sobre a nossa organização de concessionários. Nesse 
sentido, além do número de identificação do veículo 
comunicaremos também o seu nome de utilizador (Porsche ID), a 
disponibilidade técnica ou comercial de serviços e ofertas de 
produtos para a sua conta de utilizador ou veículo, bem como 
ocorrências relevantes no âmbito da criação, alteração ou 
eliminação da sua conta de utilizador, a relação de veículos, a 
escolha de concessionários ou a ativação ou desativação de 
serviços.  
 
Além disso, se tiver optado por um concessionário autorizado e 
dado o seu consentimento, os seus dados pessoais guardados em 
My Porsche, nomeadamente os dados de contacto, de assistência, 
os dados contratuais e de serviços, bem como os dados sobre os 
seus interesses, veículos e serviços utilizados serão trocados com 
o concessionário autorizado e, se necessário, sincronizados com 
os dados armazenados que lhe dizem respeito. Se futuramente já 
não pretender a troca de dados, poderá proceder à sua alteração 
de acordo com as configurações de utilizador. Os dados acima 
mencionados deixarão de ser trocados com o concessionário 
autorizado a partir dessa data. Por razões técnicas, tanto o seu 
consentimento como o término da troca de dados podem demorar 
até 24 horas a entrar em vigor. O seu consentimento representa a 
base legal para tratar os seus dados nesse contexto. 
 
4.3 Eliminar a sua conta de utilizador Porsche ID 
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Se eliminar a sua conta de utilizador Porsche ID, também será 
eliminado o seu perfil My Porsche. Na medida em que os dados 
devem ser guardados por razões legais, estes são bloqueados (a 
chamada restrição do tratamento). Os dados deixam então de 
estar disponíveis para uso posterior, especialmente para a 
utilização de serviços. A funcionalidade dos serviços pode assim 
ser limitada ou eliminada. Assim, o My Porsche deixará também de 
estar disponível. Se outros responsáveis dentro do grupo Porsche, 
bem como a sua organização comercial, tratarem os dados 
pessoais sob sua própria responsabilidade, o tratamento desses 
dados não será afetado. Se, com base no seu consentimento, 
tiverem sido trocados dados com um concessionário de sua 
escolha, informaremos o concessionário sobre a eliminação da sua 
conta de utilizador Porsche ID. 
 
5. Destinatário de dados pessoais 
Destinatários internos: Dentro da Porsche Smart Mobility GmbH 
só têm acesso as pessoas que precisam disso para as finalidades 
mencionadas no ponto 3. 

 
Destinatários externos:  
Só transmitimos os seus dados pessoais a destinatários externos 
fora da Porsche Smart Mobility GmbH, se tal for necessário para o 
fornecimento da respetiva oferta do Serviço Digital Porsche, se 
houver outra licença legal ou se para tal tivermos o seu 
consentimento. 
Destinatários externos podem ser:  
 
a) Subcontratantes:  
Empresas do grupo Porsche AG, ou prestadores de serviços 
externos que utilizamos para a prestação de serviços,  por 
exemplo, nas áreas da infraestrutura e manutenção técnica para a 
oferta da Porsche Smart Mobility GmbH, esses subcontratantes 
são cuidadosamente selecionados e controlados regularmente por 
nós de forma a garantir que a sua privacidade é mantida. Os 
prestadores de serviços só podem usar os dados para os fins 
especificados por nós.  
 
b) Instituições públicas 
Autoridades e instituições estatais, como por ex. ministério público, 
tribunais ou autoridades fiscais, a quem temos de comunicar os 
dados pessoais por razões imperativas jurídicas. A comunicação 
ocorre assim nos termos do artigo 6º, nº 1, alínea c) do RGPD. 
 
c) Instituições privadas 
Concessionários, parceiros de cooperação ou auxiliares, a quem 
os dados são comunicados com base num consentimento para a 
execução de um contrato consigo ou para a proteção de interesses 
legítimos, tais como Centros Oficiais Porsche, bancos de 
financiamento, prestadores de outros serviços ou de serviços de 
transporte. A comunicação ocorre assim nos termos do artigo 6.º, 
n.º 1, alíneas a), b) e/ou f) do RGPD. 
 
6.  Tratamento de dados em países terceiros 
 
A comunicação de dados ocorre em locais, cuja localização da 
sede social ou do processamento de dados não está situada num 
Estado-Membro da União Europeia ou em outra parte no Acordo 
sobre o Espaço Económico Europeu, iremos assegurar, antes de 
os divulgar, que existe um nível adequado de proteção dos dados 
e da privacidade dentro da organização do destinatário (por 
exemplo, através da autocertificação por parte do destinatário no 
âmbito da EU-US Privacy Shield ou acordo de "cláusulas contratuais 
padrão da UE" com o destinatário) e/ou que o seu consentimento 
foi recebido de forma suficiente. 
 
Pode contactar-nos para receber uma visão geral dos destinatários 
em países terceiros e uma cópia das disposições contratuais 
específicas que foram acordadas para garantir um nível adequado 
de proteção e privacidade de dados. Para tal, use as informações 
indicadas no ponto 1. 
 

7.  Outros serviços em My Porsche 
 
7.1 que lidam com informações de pagamento 

Para processar pagamentos de ofertas pagas no âmbito do My 
Porsche e Porsche Connect utilizamos o Payment Service Provider 
Arvato Distribution GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 1, D-33428 
Harsewinkel ("Arvato"). A gestão das informações de cartões de 
crédito e o processamento de pagamentos são exclusivamente 
efetuados através dos sistemas Payment Service Provider. Se 
inserir os dados do seu cartão de crédito, tal será efetuado 
diretamente através de um campo de entrada do Payment Service 
Provider que armazena essas informações de forma independente 
e as usa para os seus pagamentos. Não recolhemos nem 
armazenamos nenhuma informação relativa ao seu cartão de 
crédito. Por favor, informe-se junto do Payment Service Provider 
sobre o tipo, âmbito e finalidade da recolha e utilização dos dados 
do seu cartão de crédito. 
 
Exclusivamente para fins de gestão de recebíveis (incluindo 
compliance checks, quando legalmente exigidos) e para 
verificações de crédito, o Payment Service Provider processa, em 
nosso nome, os seus dados de cliente e de contacto (nome, 
morada, endereço de correio eletrónico, número de cliente 
Porsche Connect, se aplicável empresa e empresas associadas), 
bem como o seu número de identificação do veículo.  O 
cumprimento de uma obrigação legal a que estamos sujeitos ou o 
nosso legítimo interesse em respeitar os requisitos legais 
representa a base legal no tratamento dos seus dados para os fins 
acima mencionados. 
 
 
7.2 Assistência através do Contact Center 
Usando a infraestrutura de serviço digital Porsche tem a 
possibilidade de receber suporte através do nosso Contact Center. 
Assim, poderá por exemplo efetuar alterações aos seus dados de 
cliente pessoais, bem como fazer reservas de serviços online e, se 
for caso disso, outros serviços através do nosso centro de 
atendimento telefónico. Para tal efeito, deverá comunicar o seu 
Porsche ID ao Contact Center. Depois de se identificar indicando a 
sua ID Porsche ou outros dispositivos de segurança, o Contact 
Center acede diretamente à sua conta de utilizador Porsche ID ou 
My Porsche e efetua aí as alterações/atividades desejadas em seu 
nome. Os colaboradores do Contact Center executam apenas as 
tarefas que explicitamente desejar. Além disso, se tiver consentido 
em ser contactado pelos canais apropriados, o Contact Center 
poderá, se necessário, contactá-lo ativamente por 
telefone/sms/email/mensagens instantâneas para apoiar no 
registo, ativação de serviços e utilização. 
 
O cumprimento do contrato representa a base legal para o 
tratamento dos seus dados pelo Contact Center. 
 
7.3 Fornecimento de informações de serviço e garantia. 
Para poder fornecer informações em My Porsche sobre o veículo, 
garantias atuais, ações de chamada à oficina, tratamos os dados 
do equipamento e do veículo, como por exemplo o número de 
identificação do veículo, garantias atuais, o ano do modelo e uma 
imagem do modelo. O tratamento dos seus dados pessoais ocorre 
para cumprir o nosso contrato consigo. Os dados acima 
mencionados são fornecidos para esse fim durante o período de 
vigência da sua relação com o veículo.  
 
7.4 Solicitação de datas de serviço de assistência 
Para solicitar as datas de serviço de assistência junto dos Centros 
Oficiais Porsche e empresas de serviços através de My Porsche, 
podemos mediante sua solicitação fornecer os dados de cliente e 
do veículo às empresas escolhidas. Se nos der o seu 
consentimento no âmbito de um pedido de serviço de assistência 
via My Porsche, comunicaremos aos às empresas dos 
concessionários ou de serviços de assistência o seu nome, 
morada, número de telefone, endereço de correio eletrónico, o seu 
Porsche ID, o número de identificação do veículo, o seu modelo de 
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veículo, as datas de serviço de assistência escolhidas, o âmbito do 
serviço pretendido e a sua mensagem anexa à referida solicitação, 
bem como os canais de contacto desejados para a solicitação em 
questão. A comunicação dos seus dados pessoais baseia-se no 
seu consentimento no âmbito da respetiva solicitação de serviço.  
 
Guardamos a sua respetiva solicitação de serviço para 
cumprimento do nosso contrato consigo durante o período de 
vigência da sua conta de utilizador. 
 
8. Direitos dos titulares dos dados 
 

Na qualidade de titular dos dados a processar, tem vários direitos. 
Especificamente, os seguintes: 
 
Direito à informação: O titular dos dados tem o direito de receber 
informações sobre os dados pessoais que armazenamos, e lhe 
dizem respeito.  
 
Direito de retificação e de eliminação: Poderá exigir que 
retifiquemos os dados falsos e – desde que os requisitos legais 
sejam respeitados – eliminemos os seus dados.  
 
Restrição de processamento: Pode exigir-nos a restrição do 
processamento dos seus dados, na medida em que os pré-
requisitos legais sejam cumpridos. 
 
Transferibilidade de dados: Se nos tiver fornecido dados com 
base num contrato ou num consentimento, poderá, nos termos das 
disposições legais, exigir que os dados fornecidos por si estejam 
num formato estruturado, comum e legível por máquina ou que os 
transfiramos para outros responsáveis. 
 
Oposição ao tratamento de dados com base legal "interesse 
legítimo": Por motivos que decorrem da sua situação particular, 
tem o direito de se opor a qualquer momento ao tratamento de 
dados, desde que tal assente na base legal "interesse legítimo". Se 
fizer uso do seu direito de oposição, interromperemos o 
tratamento dos seus dados, a menos que possamos – de acordo 
com os requisitos legais – comprovar razões legítimas para o 
tratamento posterior que prevaleçam sobre os seus direitos.  
 
Oposição a cookies: Poderá também a qualquer momento opor-
se à utilização de cookies. Pode consultar os detalhes na nossa 
política de cookies. 

 
Revogação do consentimento: Na medida em que o titular dos 
dados emitiu uma declaração de consentimento para o 
processamento dos seus dados pessoais, pode revogá-lo a 

qualquer momento, com efeitos para o futuro. A legalidade do 
processamento dos seus dados até o momento da revogação não 
será afetada por isso. 
 
Direito de reclamar junto da autoridade de supervisão: O 
titular dos dados também pode apresentar uma reclamação junto 
da autoridade de supervisão relevante, se acreditar que o 
processamento dos seus dados viola a lei aplicável. Para tal, pode 
entrar em contacto com a autoridade de proteção de dados com 
jurisdição no seu local de residência ou país, ou com a autoridade 
de proteção de dados com jurisdição sobre a Porsche. 
 
O seu contacto connosco: Além disso, pode contactar-nos 
gratuitamente se tiver alguma dúvida sobre a recolha e/ou 
processamento dos seus dados pessoais, sobre os seus direitos 
como titular dos dados e/ou qualquer consentimento que possa ter 
sido concedido. Para exercer qualquer dos direitos mencionados 
acima, contacte-nos através do endereço 
smartmobility@pt.porsche.com ou use o endereço especificado no 
ponto 1. Ao contactar-nos, certifique-se de que podemos identificá-
lo claramente. 
 
9. Segurança dos dados 
 

Tomamos todas as medidas técnicas e organizacionais de última 
geração necessárias para assegurar um nível de proteção 
adequado ao risco, em conformidade com os requisitos legais 
obrigatórios. 
 
10. Links para Ofertas Terceiros 
 

Os sites de outros fornecedores que estão associados a este site 
foram e são concebidos e fornecidos por terceiros. Não temos 
controlo sobre o design, conteúdo e funcionalidades desses sites 
associados. Dissociamo-nos expressamente de todo e qualquer 
conteúdo em todos os sites associados. Esteja ciente de que os 
sites de terceiros associados a este site podem instalar os seus 
próprios cookies no seu dispositivo e/ou recolher dados pessoais. 
Não temos qualquer controlo sobre isso. Portanto, envie as suas 
dúvidas diretamente aos fornecedores desses sites associados. 
 
Última atualização: 01.08.2018 
 

 
 

mailto:connect@pt.porsche.com
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Declaração Específica de Proteção de Dados e da Privacidade 
para os Serviços My Porsche e Porsche Connect 

 
 
No portal My Porsche ou na loja Porsche Connect, pode solicitar 
serviços My Porsche ou serviços Porsche Connect e ativar licenças 
de serviço. Para tal, deve estar registado no portal My Porsche e 
ter uma conta de utilizador Porsche ID. Dependendo do serviço, 
poderá usar e gerir os serviços My Porsche e os Serviços Porsche 
Connect através de várias Aplicações Porsche, My Porsche, bem 
como, se disponível para o seu veículo, no seu veículo via ligação 
de rede sem fios. 
 

1. Solicitar e ativar serviços 
 

Pode solicitar serviços My Porsche individuais ou múltiplos e 
serviços Porsche Connect e ativar licenças de serviço. Sempre que 
selecionar o respetivo serviço ou pacote de serviços, também 
poderá ver as informações específicas sobre a recolha, 
processamento e uso de dados no âmbito do serviço em causa, 
de acordo com as descrições dos produtos para os serviços 
individuais. Para realizar e cumprir um pedido e o respetivo 
relacionamento contratual, processamos e utilizamos não apenas 
as informações respeitantes ao pedido, mas também os seus 
dados pessoais que foram recolhidos após o registo. Pode alterar 
o seu endereço de cobrança antes que o processo de solicitação 
fique concluído. Neste caso, usaremos estas informações de 
endereço que nos forneceu para fins de cobrança e 
processamento de faturas. 
 
Para processar pagamentos de serviços pagos no âmbito do portal 
My Porsche e Porsche Connect, usamos o fornecedor de serviços 
de pagamento Arvato (consulte o ponto 5 da Declaração Geral de 
Proteção de Dados e da Privacidade do portal My Porsche e da 
Loja Porsche Connect). A gestão dos dados do seu cartão de 
crédito e o processamento dos pagamentos são realizados 
exclusivamente através dos sistemas do fornecedor de serviços de 
pagamento. Quando são solicitados serviços pagos, enviamos ao 
fornecedor de serviços de pagamento o valor faturado e uma 
chave de transação única que pode ser usada para alocar seu 
pagamento para fins de processamento do pagamento. Ao inserir 
os dados do seu cartão de crédito no âmbito dos serviços 
solicitados, insere-os diretamente através de um campo de entrada 
do fornecedor de serviços de pagamento, que armazena esses 
dados de forma independente e os usa para os pagamentos. Nós 
não recolhemos nem armazenamos nenhum dos dados do seu 
cartão de crédito. Nestes termos, deverá consultar o fornecedor 
de serviços de pagamento para obter informações sobre a 
natureza, âmbito e objetivo da recolha e utilização dos dados do 
seu cartão de crédito. Para obter mais informações sobre o 
tratamento dos dados do cartão de crédito e o processamento dos 
pagamentos, consulte a Declaração Geral de Proteção de Dados e 
da Privacidade do portal My Porsche e da loja Porsche Connect. 
 
Após a conclusão do processo de solicitação, pode ativar os 
serviços. Quando o fizer, a autorização de uso será armazenada 
pelo sistema, e a lista de serviços disponíveis será atualizada em 
conformidade. 
 
Para a utilização de determinados Smart Mobility Services (por 
exemplo ofertas de posto de carregamento), em vários países é 
enviado por correio um cartão personalizado que contem RFID-
Chips (Porsche ID Card) na compra de um produto. Após a entrega, 
o cartão deverá ser ativado no portal My Porsche e em seguida 
pode ser usado para autenticação na infraestrutura suportada (ex. 
posto de carregamento público). No cartão é armazenado um 
número de identificação que pode ser usado para associá-lo à sua 
conta de utilizador. No próprio cartão, além do número de 

identificação, não estão digitalmente armazenados quaisquer 
dados pessoais, nomeadamente o seu nome ou a sua morada.  
Em caso de perda, o cartão pode ser bloqueado pelo utilizador no 
portal My Porsche. 
Salvo disposição em contrário, executaremos o tratamento 
descrito nesse ponto para cumprimento do nosso contrato consigo 
nos termos do artigo 6.º, n.º 1, alínea b) do “RGPD”.  
 

2. Uso dos Serviços My Porsche e Porsche Connect 
 

Pode usar os serviços My Porsche e Porsche Connect que 
solicitou, dependendo do serviço, no seu veículo (na medida do que 
estiver disponível para o seu veículo) através da ligação de rede 
sem fios ou através de outros dispositivos, no portal My Porsche, 
nas aplicações Porsche Connect e Porsche Car Connect e, quando 
aplicável, também a partir de vários, ou de todos, os pontos de 
acesso. Para isso, o seu veículo ou o respetivo dispositivo ligar-se-
ão à Infraestrutura de Serviços Digitais Porsche. 
 
Se usar os serviços online solicitados através do portal My Porsche 
ou da loja Porsche Connect no seu veículo ou noutros dispositivos, 
processaremos os seus dados pessoais para permitir o uso dos 
serviços online, para fins de suporte e para outros fins 
especificamente definidos. Salvo indicação em contrário, 
recolhemos, processamos e usamos os seus dados pessoais 
apenas no âmbito necessário para permitir o uso do respetivo 
serviço My Porsche ou Porsche Connect. 
 
Durante o uso dos serviços individuais My Porsche ou Porsche 
Connect, são processadas as seguintes categorias de dados 
pessoais, dependendo de como o serviço específico funciona, para 
lhe fornecer os serviços neste contexto e implementar e cumprir o 
relacionamento contratual que mantemos contigo. A base legal em 
cada caso é o cumprimento do contrato. 
 
a) Dados de identificação, tais como o número de identificação 

do veículo, o seu Porsche ID e os IDs do dispositivo e do 
sistema dos seus dispositivos e módulos de rádio móvel que 
são necessários para o identificar pessoalmente ou para 
identificar o seu dispositivo ou o veículo para estabelecer 
ligações, para o uso de serviços, ou para acesso a 
conteúdos. 

b) Informações de autorização que incluem o facto de que o 
veículo ou o dispositivo em causa foi ativado para o respetivo 
serviço Porsche Connect e que podem ser associados aos 
seus dados de registo da Infraestrutura de Serviços Digitais 
Porsche. 

c) Dados de login necessários quando pretende usar serviços 
de outros fornecedores que exigem um login no seu veículo 
ou noutros dispositivos. 

d) Informações de comunicação necessárias para estabelecer 
uma ligação entre o seu veículo e/ou outros dispositivos e 
os nossos servidores, ou com servidores de fornecedores 
de conteúdos de terceiros para serviços Porsche Connect. 

e) Informação de localização e movimento necessária para 
exibir o conteúdo relacionado com o local no veículo. 

f) Dados de voz que permitem o controlo de voz e entradas de 
voz em determinados serviços da Porsche Connect. Os 
dados de voz são transferidos para nós a partir do veículo 
ou de um dispositivo sob a forma de gravação com a 
finalidade de conversão para texto. O texto que é gerado por 
um fornecedor de serviços é transferido de volta para o 
veículo e a gravação é posteriormente eliminado do nosso 
lado. 
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g) Dados de contacto que são usados nos serviços de 
comunicação, por exemplo, para enviar um e-mail ou uma 
mensagem de texto. 

h) Dados de faturação, tal como faturação discriminada sobre 
as operações de carregamento. Se necessário, para fins de 
faturação individual, juntaremos essas informações às da 
sua morada e do pagamento. 

i) Outros conteúdos que devem ser trocados connosco ou 
com fornecedores de serviços para poder realizar um 
serviço para si. 

 
Para obter informações detalhadas sobre os dados recolhidos e 
processados no âmbito do serviço online, consulte as descrições 
do respetivo serviço online em https://connect-
store.porsche.com/pt/pt/. 
 
 
 
Como base de dados para a criação de estatísticas de utilização 
anónimas, guardamos a chamada de serviço associada ao seu 
número de identificação de veículo e um carimbo com data/hora 
durante um período de 12 meses.  
 
3. Uso de serviços de fornecedores terceiros 
 

Se usar serviços de fornecedores terceiros que não pode solicitar 
através do portal My Porsche ou da loja Porsche Connect, o 
conteúdo desses serviços pode ser exibido no seu veículo ou no 
seu dispositivo e podem ser trocadas informações entre o seu 
veículo ou o dispositivo e o fornecedor de serviços. Ao ligar um 
dispositivo móvel ao seu veículo, o conteúdo só será refletido no 
sistema de “infotainment” integrado do seu veículo (Porsche 
Communication Management, ou PCM). Não acedemos a estes 
serviços de fornecedores terceiros, nem registamos nenhum 
conteúdo. Nestes termos, recomendamos que consulte a 
informação sobre proteção de dados e da privacidade do 
fornecedor terceiro. 
Quando usa esses serviços de terceiros, é possível que os dados 
pessoais também sejam usados para além do âmbito necessário 
para executar o serviço e para o bom funcionamento do serviço. 
 
Não temos qualquer influência sobre o processamento de dados 
desses fornecedores terceiros ou sobre a localização do 
processamento de dados. Nestes termos, deverá consultar os 
respetivos fornecedores terceiros para obter informações sobre a 
natureza, o âmbito e o objetivo da recolha e uso de dados pessoais 
relativamente ao respetivo serviço online. 
 
Realizamos todo o processamento de dados descrito neste ponto, 
nomeadamente, a transferência para o fornecedor terceiro, a fim 
de cumprir o contrato que mantemos consigo. 
 
4. Notas especiais sobre o uso dos serviços Porsche 

Connect no veículo 
 
O sistema PCM incorporado no seu veículo e a interface móvel para 
serviços relacionados com o veículo ("Connected Gateway" ou 
"cGW") podem, na medida em que estejam disponíveis para o seu 
veículo, estar ligados à Infraestrutura de Serviços Digitais Porsche 
através de ligações de rede sem fios. Permitem-lhe usar, no seu 
veículo, os serviços Porsche Connect que solicitou através da 
nossa loja Porsche Connect, juntamente com os serviços de 
terceiros que solicitou por outras vias, independentemente das 
nossas ofertas. 
 
4,1. Ligação 
 
Dependendo das características do seu veículo, a ligação pode ser 
estabelecida nas interfaces do veículo através de uma ligação Wi-
Fi fornecida por um dispositivo externo, ou através do módulo de 
rede sem fios do PCM do seu veículo. Dependendo das 
características do seu veículo, o módulo de rede sem fios do PCM 

do seu veículo pode ter um cartão SIM inserível, instalado ou pré-
instalado, ou um cartão SIM permanentemente instalado. 
 
Salvo indicação expressa em contrário, realizamos todo o 
processamento de dados descrito neste ponto para cumprir as 
condições contratuais que estabelecemos consigo. 
 
4.1.1 Definições 

a) Cartão SIM inserível instalado 
Dependendo das características do seu veículo, a 
ligação pode ser estabelecida através de um cartão SIM 
que instalou e que recebeu do seu fornecedor de rede 
sem fios ("cartão SIM inserível instalado"). O seu 
fornecedor de rede sem fios é responsável pelo seu 
próprio cartão SIM inserível instalado e pelos processos 
de processamento de dados que lhe estão associados. 
Entre em contacto com o seu fornecedor de rede sem 
fios para obter informações sobre a natureza, o âmbito 
e o objetivo da recolha, processamento e uso de dados 
e sobre a segurança dos dados durante a transmissão 
do sinal. 

b) Cartão SIM inserível pré-instalado 
Dependendo das características do seu veículo, a 
ligação pode ser estabelecida através de um cartão SIM 
inserível já pré-instalado pelo fabricante ("cartão SIM 
inserível pré-instalado"). Para obter mais informações 
sobre a disponibilidade no seu país, consulte 
https://connect-store.porsche.com/pt/pt/. 

c) Cartão SIM permanentemente instalado 
Dependendo das características do seu veículo, a 
ligação pode ser estabelecida através de um cartão SIM 
que já foi instalado diretamente no seu veículo pelo 
fabricante e que não é substituível ("cartão SIM 
permanentemente instalado"). Um cartão SIM 
permanentemente instalado não pode ser removido 
manualmente para interromper a ligação. Para obter 
informações sobre as responsabilidades dos processos 
de processamento de dados relativamente ao cartão 
SIM permanentemente instalado, consulte o ponto 
4.1.3. 

d) Operador de rede e operador de rede virtual 
O "operador de rede" (de telecomunicações) opera uma 
rede de telecomunicações e fornece o acesso à rede 
aos respetivos participantes. O "operador de rede 
virtual" reúne soluções de rede individuais baseadas nas 
infraestruturas e tecnologias de vários operadores de 
rede, não dispondo, no entanto, de uma infraestrutura 
de rede própria. 

 
4.1.2 Armazenamento de dados durante a produção do 
veículo 
Se o seu veículo Porsche estiver equipado com um cartão SIM pré-
instalado ou um cartão SIM permanentemente instalado, 
armazenamos os números do cartão SIM (ICCID, IMSI, MSISDN), 
juntamente com o respetivo número de identificação do dispositivo 
e do veículo, durante o processo de produção do veículo. Este 
armazenamento de dados tem como objetivo a gestão de números 
de cartão SIM, e fazer corresponder o veículo a um número de 
cartão SIM, no caso, por exemplo, de as agências governamentais 
solicitarem informações à Porsche Smart Mobility GmbH. 
 
4.1.3 Troca de dados no caso de cartões SIM 
permanentemente instalados 
Os módulos de rede sem fios em veículos Porsche com cartões 
SIM permanentemente instalados são ativados, quando disponível, 
para redes sem fios do respetivo operador de rede, 
independentemente de estar registado na Porsche Connect ou ter 
solicitado serviços Porsche Connect. Os dados de 
telecomunicações (dados recolhidos, processados e utilizados 
com base na prestação do serviço de telecomunicações ou para 
estabelecer ligação) podem ser trocados para fins de ligação de 

https://connect-store.porsche.com/pt/pt/
https://connect-store.porsche.com/pt/pt/
https://connect-store.porsche.com/pt/pt/
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rede sem fios, ou para estabelecer ligação e, quando aplicável, 
para executar as funções online relevantes para os serviços 
Porsche Connect que solicitou no seu veículo através das redes 
sem fios do respetivo operador de rede, por exemplo, com células 
sem fios. 
No âmbito da ligação de rede sem fios, quando os sinais são 
transmitidos através de redes públicas de telecomunicações fora 
do seu veículo, de terceiros, especialmente operadores de rede, 
não é possível aceder a certas informações e determinar 
potencialmente a sua localização. Além do respetivo operador de 
rede, os operadores de rede virtual também podem ter acesso a 
esta informação. 
A ligação através de cartões SIM permanentemente instalados é 
fornecida pelo seguinte operador de rede virtual: 
 CUBIC Telecom, Cubic Telecom Limited, Corrig Court, Corrig 

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

Alemanha. 
Entre em contacto com o seu operador de rede virtual para obter 
informações sobre a natureza, o âmbito e o objetivo da recolha, 
processamento e uso de dados e sobre a segurança dos dados 
durante a transmissão do sinal. 
 
4.1.4 Processamento de dados no âmbito dos serviços de 

telecomunicações 
Nós recolhemos, processamos e usamos os seus dados de 
inventário (tais como, o seu nome, endereço e data de nascimento) 
que são recolhidos durante o registo no portal My Porsche ou na 
loja Porsche Connect, ou indicados quando solicita um serviço de 
telecomunicações no portal My Porsche ou na loja Porsche 
Connect para estabelecer, alterar ou terminar uma relação 
contratual relativamente aos serviços de telecomunicações ou para 
conceber o respetivo conteúdo. Os dados acima mencionados são 
armazenados para cumprir estes objetivos o mais tardar até ao 
final do ano civil após o termo da relação contratual. 
 
Os dados de trânsito gerados no âmbito da atividade das ligações 
de rede sem fios (como o início e o fim da ligação), os dados de 
localização na ligação móvel, os end points da ligação e os 
endereços IP dinâmicos, não são recolhidos, processados ou 
usados na Infraestrutura de Serviços Digitais Porsche, à exceção 
do cartão SIM e dos números dos dispositivos e volume de dados 
utilizados. Por favor, contacte o respetivo operador de rede para 
obter informações sobre a natureza, o âmbito e o objetivo da 
recolha, processamento e uso de dados. 
 
4.1.5 Processamento de dados no âmbito de outros serviços 

de ligação 
Se vier a solicitar ou já tiver solicitado serviços de ligação 
expandidos, tais como pacotes de Wi-Fi, serão trocadas 
informações de ativação e desativação entre os nossos sistemas, 
a interface de rede sem fios do seu veículo e o operador de rede 
virtual com a finalidade de ativar e desativar os pacotes de dados 
do cartão SIM instalado permanentemente em veículos Porsche. 
 
Para gerar os cartões SIM inseríveis pré-instalados e os cartões 
SIM permanentemente instalados em veículos Porsche e para 
calcular o volume de dados disponíveis e o volume de dados 
utilizado no âmbito de qualquer pacote de dados que tenha 
solicitado, o número de identificação do veículo, os números do 
cartão SIM, o estado do cartão SIM associado e, quando aplicável, 
o volume de dados utilizado e restante no respetivo período são 
adicionalmente trocados entre o nosso sistema, a interface de rede 
sem fios do seu veículo e o operador de rede virtual e armazenados 
por nós durante todo o período de duração da respetiva relação 
contratual. Também armazenamos os dados acima mencionados 
por um período de 12 meses como base para a geração de 
relatórios anónimos de utilização. 
 
4.1.6  Outros processamentos de dados para cumprimento de 

obrigações legais 

Para além do processamento de dados descrito nos pontos 4.1.3 
a 4.1.5 acima, recolhemos, processamos e usamos dados de 
telecomunicações (dados recolhidos, processados e usados com 
base na prestação do serviço de telecomunicações e/ou para 
estabelecer ligação) apenas com base e em conformidade com as 
obrigações legais que se aplicam a nós - por exemplo, para cumprir 
as nossas obrigações legais de armazenar e divulgar dados 
pessoais a agências de segurança e de aplicação da lei. 
 
A base legal para o processamento dos seus dados é o 
cumprimento de uma obrigação legal que se aplica a nós e/ou ao 
nosso legítimo interesse em cumprir os requisitos legais. 
 
4.1.7 Verificação de Identidade 
Em alguns países, poderá ser necessário realizar uma verificação 
de identidade com base num documento de identificação, por 
razões legais, para solicitar certos serviços de telecomunicações. 
O nosso fornecedor de serviços externo é: IDnow GmbH, Auenstr. 
100, 80469 Munich, Alemanha, para efeitos de verificação de 
identidade. A recolha, processamento e uso de dados em relação 
à verificação de identidade são realizados exclusivamente por e 
sob a responsabilidade do prestador de serviços externo. Por 
favor, contacte o fornecedor de serviços externo para obter 
informações sobre a natureza, o âmbito e o objetivo da recolha, 
processamento e uso de dados. Pode encontrar essa informação 
aqui. 
Para executar a verificação de identidade, será redirecionado para 
o site externo do fornecedor de serviços como parte do processo 
do pedido de serviço. A seu pedido, transmitiremos a informação 
que deve ser verificada (o seu nome, endereço e data de 
nascimento) ao fornecedor de serviços, juntamente com um 
número de processo para poder combinar o resultado da 
verificação de identidade posteriormente. Após a verificação de 
identidade, o fornecedor de serviços informar-nos-á o resultado da 
verificação de identidade com o número do processo atribuído. 
Não enviamos dados pessoais desta verificação de identidade para 
terceiros, exceto nos casos em que formos legalmente obrigados 
a fazê-lo. Também teremos acesso a uma cópia do seu documento 
de identificação armazenado pelo fornecedor de serviços apenas 
em tais casos, a fim de podermos cumprir as nossas obrigações 
legais. 
 
A base legal para o processamento dos seus dados é o 
cumprimento de uma obrigação legal que se aplica a nós e/ou ao 
nosso legítimo interesse em cumprir os requisitos legais. 
 
4,2. Configurar o veículo e estabelecer ligação no veículo 
Para poder usar serviços no seu veículo, os dados do veículo 
devem ser armazenados na sua conta de utilizador Porsche ID. 
Para isso, terá de inserir o número de identificação do veículo no 
Portal My Porsche ou pedir ao seu revendedor autorizado que o 
faça. Processaremos o número de identificação do seu veículo 
para efeitos de verificação, estabelecer uma ligação do veículo e 
combiná-lo no âmbito do uso dos serviços, ativar e fornecer 
serviços, e para outros fins definidos e explicados detalhadamente 
nos respetivos locais. De forma a garantir que possa ligar o seu 
veículo à Infraestrutura de Serviços Digitais Porsche, o nosso 
sistema cria e armazena um "código de emparelhamento" que é 
disponibilizado no Portal My Porsche. 
 

Para fins de verificação, terá também de carregar uma cópia de 
um documento de identificação e prova de propriedade e se não é 
o proprietário do veículo, uma procuração do proprietário do 
veículo depois de inserir o número de identificação do seu veículo 
ou apresentar estes elementos ao seu revendedor autorizado. 
Estes documentos serão verificados de acordo com os nossos 
critérios de verificação. Como prova de verificação bem-sucedida, 
também armazenamos os nomes, datas de nascimento, locais de 
nascimento, endereços e informações de validade dos 
documentos mostrados nos respetivos documentos de 
identificação e os números de identificação do veículo, nomes de 
proprietários e endereços mostrados nos registos de propriedade. 

https://go.idnow.de/privacy/es
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Após a conclusão do processo de verificação, as cópias dos 
documentos serão eliminadas. 
 
Depois de ser feita a combinação entre o seu veículo e a sua 
Porsche ID pela primeira vez, ou posteriormente, o veículo terá de 
se ligar à Infraestrutura de Serviços Digitais Porsche. Para isso, 
digite o "código de emparelhamento" apresentado no Portal My 
Porsche no PCM do seu veículo. Em resposta, o PCM do seu 
veículo utilizará primeiro o código de emparelhamento e o número 
de identificação do veículo para entrar no nosso sistema. 
Precisamos destas informações para poder associar o seu veículo 
à sua conta de utilizador Porsche ID durante a utilização, ou seja, 
por exemplo, quando um serviço é acedido e para verificar se está 
autorizado a usar os serviços. Desde que a combinação seja bem-
sucedida, o nosso sistema irá transferir uma lista de serviços 
atualmente disponíveis para o PCM do seu veículo. 
Para usar serviços que são especialmente críticos em termos de 
segurança, terá de inserir um PIN de quatro dígitos adicional. Pode 
configurar este PIN no Portal My Porsche e alterá-lo a qualquer 
momento. O PIN é armazenado com encriptação. Quando insere o 
PIN no seu veículo, também é encriptado e transmitido ao nosso 
sistema com o objetivo de verificar a autorização. 
Processamos os seus dados em cumprimento do contrato que 
temos consigo. 
 
4.3 Recuperação da lista de serviços disponíveis e acesso 

aos serviços 
Sempre que inicia ou termina uma viagem, e quando seleciona 
determinados serviços, o PCM do seu veículo utilizará primeiro o 
número de identificação do veículo para entrar na Infraestrutura de 
Serviços Digitais Porsche. Precisamos destas informações para 
poder associar o seu veículo à sua conta de utilizador Porsche ID 
e verificar se está autorizado a usar os serviços. Quando entra no 
sistema para iniciar e terminar uma viagem, será também 
transmitida para o PCM do seu veículo uma lista atual de serviços 
disponíveis. Processamos os seus dados em cumprimento do 
contrato que temos consigo. 
 
Uma vez que dispomos de uma base de dados para a geração de 
estatísticas anónimas de utilização, armazenamos e usamos a 
recuperação da lista de serviços disponíveis e do respetivo acesso 
ao serviço em ligação com o número de identificação do seu 
veículo e o registo de data/hora por um período de 30 dias. A base 
legal para o processamento dos seus dados é o nosso interesse 
legítimo em efetuar análises anónimas de padrões de utilização. 
 
4.4 Desativação de serviços e troca de dados 
Dependendo do tipo de ligação de rede sem fios, as características 
do seu veículo e os serviços que foram ativados, a troca de dados 
do veículo pode ser desativada, no todo ou em parte, 

a) removendo o cartão SIM ou desligando o seu 
dispositivo, se a ligação de rede sem fios for 
estabelecida através de um cartão SIM inserível, 
instalado ou pré-instalado ou de uma ligação Wi-Fi; ou 

b) ajustando as configurações em conformidade no menu 
de opções do PCM do seu veículo. Caso isto aconteça, 
os serviços em modo individual podem funcionar apenas 
parcialmente, ou não funcionar de todo. 

 
Ao desativar o módulo sem fios PCM nas configurações do 
sistema, os ocupantes do veículo podem desativar a troca de 
dados realizada pelo PCM do seu veículo através da ligação de 
rede sem fios. 
 
Ao ativar o "modo privado", os ocupantes do veículo podem 
desativar a troca de dados da Connected Gateway e o 
processamento dos seus dados pessoais. Isso evita o uso de 
serviços relacionados com o veículo e o acesso ao veículo e a 
informações relacionadas com o veículo (como a localização do 
veículo, por exemplo). A desativação não se aplica, em particular, 
às funções e serviços exigidos por lei, como o sistema de 

chamadas de emergência de trânsito "Emergency Call" e outros 
sistemas de chamadas de emergência. 
 
Para poder fornecer estes serviços no modo individual, pode ser 
necessário, na medida em que o seu veículo tenha esses serviços, 
para a Connected Gateway, manter uma ligação de rede sem fios, 
com células sem fios do respetivo operador de rede, apesar da 
ativação de modo privado (no que diz respeito à troca de dados no 
âmbito da conectividade, consulte o ponto 4.1) e, no modo 
individual, para trocar dados através da ligação de rede sem fios 
conforme especificado na descrição do respetivo serviço em 
www.porsche.com/connect. Os serviços que não podem ser 
desativados são marcados como tal no menu de opções em "modo 
privado". 
 
4.5 Utilização dos serviços online por condutores não-

registados 
Se outras pessoas usarem o seu veículo [ou] o PCM do seu veículo, 
os dados mencionados no ponto 2 a) a h) do presente documento 
poderão ser recolhidos, processados, e usados. Na medida em 
que a outra pessoa não possui uma conta de utilizador Porsche ID, 
essa informação será recolhida e armazenada na sua conta de 
utilizador Porsche ID. Neste caso, não nos é possível identificar 
esse outro condutor, uma vez que não dispomos dos dados de 
identificação. 
 
4.6  Atualização de software online 
Se tiver ativado em My Porsche as atualizações de software online, 
podem ser trocados dados entre os nossos sistemas e o seu 
veículo para fins de atualização de software do sistema do seu 
veículo, bem como para eliminação de falhas no software, fazendo 
parte do serviço de assistência. Para tal, o número de identificação 
do seu veículo, identificadores de dispositivo e respetivas versões 
atuais de software, a sua Porsche ID, bem como informações de 
permissões são regularmente trocados com os nossos sistemas. 
Nos casos individuais (ex. ações de atualização) as informações 
relativas ao equipamento do veículo e às condições técnicas do 
seu veículo são também transferidas para o nosso sistema. Pode 
terminar a atualização de software online e o tratamento de dados 
pessoais associado, desativando a função em My Porsche. 
 
4.7. Análise do produto, melhoria do produto e tratamento 
de dados coletivos 
Dependendo das características do seu veículo, o seu veículo 
poderá transferir para os nossos sistemas os dados de utilização 
do seu sistema infotainment, dados técnicos do veículo e dados 
ambientais associados juntamente com uma senha de identificação 
limitada temporalmente, desde que concorde em transferir os 
dados no âmbito da instalação do veículo no PCM do seu veículo 
ou ativando a função no PCM do seu veículo. Nesse caso, usamos 
os dados transferidos para analisar e melhorar os nossos produtos 
e serviços.  
 
Os serviços individuais como o trânsito em tempo real ou o risk 
radar dependem do fornecimento de informações sobre, por 
exemplo, a localização, o ambiente e o movimento do seu veículo 
para obter informações novas e mais precisas deste e de outros 
veículos, como por exemplo as condições atuais do trânsito e da 
estrada (serviços coletivos). Para tal, como parte da utilização do 
veículo, os dados relativos à localização, veículo, ambiente e as 
informações de movimento podem ser transferidos a partir do seu 
veículo. Só disponibilizamos os dados acima mencionados a 
terceiros de forma agregada e sem qualquer referência a si ou ao 
seu veículo. 
 
O tratamento dos dados aqui mencionados para análise e melhoria 
do produto, bem como o tratamento de dados coletivos assenta 
no nosso interesse legítimo em analisar e melhorar os nossos 
produtos e serviços, bem como em fornecer conteúdos mais 
precisos no âmbito dos serviços coletivos. 
 

http://www.porsche.com/connect
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Para o efeito, poderá a qualquer momento desativar a transferência 
de dados nas configurações do PCM do seu veículo em "Porsche 
Connect". Note que isso poderá limitar a funcionalidade de cada 
serviço, especialmente ao desativar os serviços coletivos como o 
trânsito em tempo real ou risk radar. A troca de dados pode 
também ser evitada, ativando o "Modo privado" de acordo com o 
ponto 4.4 
 
5. Direitos dos titulares dos dados 
 
Na qualidade do titular dos dados a processar, tem vários direitos. 
Consulte o ponto 9 da Declaração Geral de Proteção de Dados e 

da Privacidade para o Portal My Porsche e a Loja Porsche Connect 
para obter informações acerca destes direitos. 
 
6. Alterações a esta declaração de proteção de dados e 

da privacidade 
 

Reservamo-nos o direito de alterar a presente declaração de 
proteção de dados e da privacidade. A atual versão da declaração 
de proteção de dados e da privacidade poderá sempre ser 
visualizada em https://connect-
store.porsche.com/pt/pt/t/privacy. 
 
Última atualização: 01.08.2018 

  

https://connect-store.porsche.com/pt/pt/t/privacy
https://connect-store.porsche.com/pt/pt/t/privacy
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Política de Cookies da Porsche Smart Mobility 

 
Âmbito 
Esta política de cookies aplica-se complementarmente à política de 
privacidade geral e específica da Porsche Connect e descreve o 
tipo, âmbito, finalidades e bases legais, bem como as 
possibilidades de contestar o tratamento de dados com os 
cookies. Além disso, a política de privacidade geral e específica da 
Porsche Connect aplica-se a todas as outras informações a 
[25/05/18]. 
 
O que são cookies? 
Com vista a oferecer-lhe uma gama completa de funções quando 
visita o nosso site, reconhecer as suas preferências e tornar o uso 
das nossas páginas Web mais confortável e conveniente, usamos 
"cookies". Os cookies são pequenos ficheiros que são 
armazenados no seu dispositivo pelo seu navegador da Internet. 
 
As suas opções 
Ao usar o nosso site, concorda com o uso de cookies e que estes 
são armazenados no seu computador. É claro que também pode 
visitar o nosso site sem usar cookies. Se não quiser que os cookies 
sejam armazenados no seu computador, pode desativar a 
respetiva opção relevante nas configurações do sistema do seu 
navegador. Também pode eliminar os cookies armazenados nas 
configurações do sistema do seu navegador a qualquer momento. 
No entanto, no caso de não aceitar cookies, isso pode restringir a 
funcionalidade das nossas ofertas. 
 
Categorias de cookies 
Usamos cookies para diferentes fins e com diferentes funções. 
Neste sentido, distinguimos entre cookies que são absolutamente 
necessários em termos técnicos (tecnicamente necessários), 
durante quanto tempo são armazenados e usados (duração de 
armazenamento) e se são armazenados pelo nosso próprio site ou 
por terceiros e que fornecedor colocou os cookies no seu 
computador (fornecedor de cookies). 
 
Tecnicamente necessários 
Cookies que são absolutamente necessários em termos técnicos: 
Usamos certos cookies porque são absolutamente necessários 
para que o site e as suas funções funcionem corretamente. Esses 
cookies são automaticamente colocados no seu computador 
quando acede ao site ou a uma determinada função, a não ser que 
tenha configurado o seu navegador para rejeitar cookies. 
Cookies que não são absolutamente necessários em termos 
técnicos: Em contrapartida, os cookies que não são absolutamente 
necessários são colocados no seu computador para fazer coisas 
como melhorar a conveniência e o desempenho do nosso site ou 
guardar determinadas configurações feitas por si. Também 
usamos cookies que não são absolutamente necessários em 
termos técnicos para determinar a informação sobre a frequência 
de uso de certas áreas do nosso site, para que possamos orientá-
lo nas suas necessidades e requisitos de forma mais objetiva no 
futuro. Não armazenamos cookies que não são absolutamente 
necessários em termos técnicos, a menos que, e apenas quando, 
você tenha confirmado, clicando no respetivo campo, que tomou 
nota do nosso aviso de cookies e continuará a usar o nosso site. 
 
Duração do armazenamento 
Cookies de sessão: A maioria dos cookies só são necessários 
durante a utilização atual do site e sempre que visita o portal My 
Porsche ou inicia sessão, sendo depois apagados ou tornando-se 
inválidos assim que sair do nosso site ou logo que a sua sessão 
atual expire (denominados "cookies de sessão"). Os cookies de 
sessão são usados, por exemplo, para reter determinadas 
informações, como o seu início de sessão, ou carrinho de compras 
da Porsche, usado durante a sessão. 
 

Cookies permanentes: Apenas em casos muito especiais é que os 
cookies são armazenados por um período de tempo mais longo. 
Isto acontece, por exemplo, para o reconhecer sempre que acede 
de novo ao nosso site e para poder aceder às configurações 
guardadas. Isto permite-lhe efetuar determinadas ações, tais como 
aceder às nossas páginas mais rapidamente ou com maior 
conveniência ou eliminar a necessidade de voltar a definir 
determinadas opções, como o idioma escolhido. Os cookies 
permanentes são eliminados automaticamente após um período 
predefinido, quando visita a página ou o domínio a partir do qual o 
cookie foi colocado no seu computador. 
 
Cookies de fluxo: Cookies de fluxo: Estes cookies são usados para 
comunicação entre vários servidores Porsche internos. São 
colocados no seu computador no início da interação do utilizador 
e eliminados após o final da interação. Os cookies de fluxo 
recebem um número de identificação exclusivo durante a interação, 
mas esse número não permite concluir acerca do cliente ou 
utilizador real. 
 
Fornecedores de cookies 
Cookies de fornecedor: Os cookies são normalmente colocados 
pelo operador do nosso site, que é contratado por nós, quando 
uma pessoa visita o nosso site. 
Cookies de terceiros: Por outro lado, os chamados "cookies de 
terceiros" são definidos e usados por outras agências ou páginas 
Web, como por exemplo prestadores de ferramentas de análise da 
Web. Para obter mais informações sobre ferramentas de análise 
da Web e medição de alcance, consulte o texto desta política de 
cookies. Os fornecedores externos também podem usar cookies 
para exibir publicidade ou integrar conteúdos de redes sociais, 
como plugins sociais. 
 
Uso de cookies para análise da Web e medição de alcance 
Usamos o Google Analytics, um serviço de análise da Web da 
Google Inc. ("Google"). O Google Analytics usa cookies para 
identificar a frequência de uso de determinadas áreas do nosso 
site e para identificar preferências. As informações criadas por 
cookies sobre a sua utilização do nosso sítio Web (incluindo o seu 
endereço IP abreviado) são transferidas para um servidor da 
Google nos EUA e aí armazenadas. A Google usará essa 
informação em nosso nome e com base num contrato de 
processamento de trabalhos para avaliar o uso que faz do nosso 
sítio Web, compilar relatórios sobre as atividades do nosso sítio 
Web e fornecer outros serviços relacionados com o uso do sítio 
Web e da Internet. A base legal de utilização pela Google Analytics 
assenta no artigo 6.º, n.º 1, alínea f). RGPD; o nosso interesse 
legítimo surge a este respeito para os fins de utilização descritos 
acima, especialmente na análise, otimização e exploração 
comercial da nossa página Web. 
 
Eliminação e oposição ao uso de cookies 
Não é obrigatório aceitar os cookies quando usa o nosso sítio Web; 
se não pretender que os cookies sejam armazenados no seu 
dispositivo, poderá desativar a opção correspondente nas 
configurações do sistema do seu browser. Poderá apagar os 
cookies armazenados a qualquer momento nas configurações do 
seu browser. Se não aceitar os cookies, isto poderá, no entanto, 
limitar as funcionalidades da nossa página.  
 
Além disso, poderá desativar o uso de cookies pela Google 
Analytics através de um browser add-on, se não pretender analisar 
a página Web. 
Pode descarregar o add-on aqui: 
 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


 
 

Página 1 de 2  
Última atualização 08/2018 – Política de Cookies da Porsche Connect – Portugal – PT – Versão 3.1 

Este add-on armazena as informações de "exclusão" no seu 
dispositivo que serve para validar a sua exclusão do Google 
Analytics. Esteja ciente de que este tipo de "exclusão" apenas leva 
à desativação do Google Analytics para o dispositivo e para o 
navegador do qual a opção de exclusão foi ativada. Adicionalmente, 
poderá necessitar reativá-lo, se remover os cookies do seu 
dispositivo. 
 
Este complemento armazena informações de "desativação" em seu 
dispositivo que são compatíveis com sua desativação do Google 
Analytics. Tenha em atenção que este tipo de "desativação" apenas 
leva à desativação do Google Analytics para o dispositivo e o 
navegador a partir do qual a desativação foi ativada. Além disso, 
você pode precisar reativá-lo se excluir cookies do seu dispositivo. 

Como alternativa ao complemento do navegador, como em 
dispositivos móveis, você também pode impedir a coleta pelo 
Google Analytics clicando no seguinte link 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/. Um "cookie de 
desativação" será definido para impedir a coleta futura de seus 
dados. O cookie de exclusão é válido apenas para o navegador 
usado e apenas para a oferta do nosso site, e é armazenado no 
seu dispositivo final. Se você excluir cookies do navegador, deverá 
definir o cookie de desativação novamente. 
 
Você também pode ativar a função "Não rastrear" no seu 
dispositivo final. Se esta função estiver ativada, seu dispositivo final 
informa ao respectivo serviço que não deseja ser rastreado.

 
 
 
Especificamente, podem ser armazenados os seguintes cookies quando visita o nosso site: 
 

Nome do cookie 

 
É 
tecnicamente 
necessário? 

Duração do 
armazenamento 

Fornecedor de 
cookies Objetivo 

CIAM.s Sim Cookie de fluxo Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Este cookie é necessário para verificar se 
o navegador do utilizador suporta 
cookies. 

CIAM.m Sim Cookie de 
sessão 

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

Este cookie é necessário para a 
autenticação do utilizador. 

CIAM.h Sim Cookie de 
sessão 

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

Este cookie é necessário para armazenar 
a sessão do utilizador e a entrada no 
Portal My Porsche. 

estado do CIAM. Sim Cookie de 
sessão 

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

Este cookie é necessário para monitorizar 
o estado da sessão do utilizador no Portal 
My Porsche. 

Aceitação 
pcc.cookie Sim 

Cookie 
permanente 
(duração do 
armazenamento: 
um ano) 

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

Este cookie armazena a decisão do 
utilizador sobre se os cookies podem ser 
armazenados no seu navegador, no lado 
do navegador. 

nonce.* Sim Cookie de fluxo Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Este cookie armazena a decisão do 
utilizador sobre se os cookies podem ser 
armazenados no seu navegador, no lado 
do servidor. 

PF Sim 
Cookie de 
sessão 

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

Este cookie é necessário para a 
autenticação do utilizador entre diferentes 
servidores Porsche. 

CIAM.pcc Sim Cookie de 
sessão 

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

Este cookie é necessário para armazenar 
a sessão do utilizador e a entrada no 
Portal My Porsche. 

f5_cspm Sim Cookie de 
sessão 

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

Este cookie é necessário para 
redirecionar o utilizador para um servidor 
proxy através do compensador de carga. 

_utma Não 

Cookie 
permanente 
(duração do 
armazenamento: 
dois anos) 

Google 
Este cookie armazena o número de 
visitas de um utilizador ao Google 
Analytics. 

_utmt Não 
Cookie de 
sessão Google 

Este cookie armazena o tipo de pedido de 
acesso de um utilizador ao Google 
Analytics. Distingue-se entre eventos, 
transações e elementos. 

_utmb Não Cookie de 
sessão 

Google 
Este cookie armazena a duração da 
sessão de um utilizador no Google 
Analytics. 



 
 

Página 2 de 2  
Última atualização 08/2018 – Política de Cookies da Porsche Smart Mobility – Portugal – PT – Versão 3.1 

_utmz Não Cookie de 
sessão 

Google 

Este cookie armazena a página de 
referência através da qual o utilizador 
usou o Portal My Porsche para aceder ao 
Google Analytics. 

_utmv Não Cookie de 
sessão 

Google 

Este cookie agrega dados armazenados 
do Google Analytics para que possam ser 
exibidos pela Porsche AG em relatórios 
individuais e anónimos. 

NREUM Não 

Sessão cookie, 
que é eliminada 
ao fechar o 
browser. 

New Relic Inc. 

Este cookie só é criado em browsers que 
não suportam a Navigation Timing API. Se 
um browser suportar a Navigation Timing 
API, poderá ser usada uma interface 
nativa para definir a hora de início da 
navegação. 

NRAGENT Não 

Sessão cookie, 
que é eliminada 
ao fechar o 
browser. 

New Relic Inc. 

Este cookie é usado para comunicação 
entre as métricas do utilizador final da 
New Relic-Collectors e os agentes 
determinados na respetiva aplicação 
Web. Um token identifica e correlaciona 
os vestígios de operação da camada de 
aplicação com os correspondentes 
vestígios browser. 

JSESSIONID Não 

Sessão cookie, 
que é eliminada 
ao fechar o 
browser. 

New Relic Inc. 

Este cookie é utilizado para armazenar 
um identificador de sessão para que a 
New Relic possa monitorizar a quantidade 
de sessões de uma aplicação. O valor do 
cookie é gerado pelo Jetty. 

 
Porsche Smart Mobility GmbH  
Porscheplatz 1  
70435 Stuttgart 
 
Última atualização: 01.08.2018 
 

 
 
 
 
 
 

 


