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Declarația Generală privind Protecția și Confidențialitatea Datelor 
din portalul My Porsche și magazinul Porsche Connect 

 

Noi, Porsche Smart Mobility GmbH (numită în continuare „noi” sau 
„PSM GmbH”), ne bucurăm de vizita dumneavoastră pe site-ul 
nostru web şi de interesul dumneavoastră pentru activitatea şi 
produsele noastre. Este important pentru noi să protejăm 
confidenţialitatea dumneavoastră în timpul procesării datelor. 
Abordăm cu seriozitate protejarea datelor dumneavoastră 
personale şi le tratăm ca fiind confidenţiale. Prelucrarea datelor 
dvs. cu caracter personal are loc doar în domeniul de aplicare al 
cerințelor legii privind protecția datelor din Uniunea Europeană, în 
special, al Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD). 
În cadrul acestei politici privind confidențialitatea, vă informăm cu 
privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și la 
drepturile dvs. privind confidențialitatea în contextul utilizării 
portalului „My Porsche”, a magazinului nostru Porsche Connect și a 
serviciilor Porsche Connect (denumite în continuare, „infrastructura 
de servicii digitale Porsche"). Pentru informații privind alte servicii și 
oferte ale altor companii din cadrul Porsche Group, vă rugăm să 
consultați politica privind confidențialitatea serviciilor respective 
sau a companiilor respective. 
 
1. Operatorul de date și responsabilul cu protecția 

datelor; informații de contact  
 
În sensul legii privind protecția și confidențialitatea datelor, 
operatorul de date este: 
 

Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Germania 

 
Dacă aveți întrebări sau sugestii cu privire la protecția datelor, ne 
puteți contacta prin e-mail la adresa 
smartmobility@ro.porsche.com, îi puteți contacta pe ofițerii de 
protecție a datelor la adresa 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com sau ne puteți 
scrie la adresa poștală de mai jos. 
 

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

 
2. Obiectul protecției datelor 
 
Obiectul protecției datelor sunt datele personale, care constituie 
orice informații privind o persoană fizică identificată sau 
identificabilă (persoana vizată). Aceasta include, de exemplu, 
informații cum ar fi adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul 
de telefon și, de asemenea, informațiile care apar în cursul sau prin 
intermediul utilizării portalului „My Porsche”, a magazinului nostru 
Porsche Connect și a infrastructurii de servicii digitale Porsche, 
cum ar fi detaliile cu privire la începutul, sfârșitul și domeniul de 
utilizare al site-ului nostru web și al adresei dvs. IP. 
 

 
3. Tipul, domeniul de aplicare, scopul și baza juridică a 

prelucrării datelor atunci când ne utilizați site-urile 
web 

 
Datele sunt sau pot fi colectate chiar şi dacă folosiţi site-ul nostru 
web fără a fi înregistrat. Mai jos prezentăm o privire generală asupra 
diferitelor modalităţi în care sunt colectate, procesate şi folosite 
datele, precum și a scopurilor de prelucrare și a bazelor juridice ale 
acestor operațiuni. 
 
3.1 Colectarea automată a datelor 
Atunci când accesaţi site-ul nostru web, browserul dumneavoastră 
transmite în mod automat date din motive tehnice. Următoarele 
date sunt stocate separat de alte date pe care ni le-aţi putea 
transmite: 
• data și ora accesului; 
• durata vizitei pe site-ul nostru; 
• tipul browser-ului / versiunea browser-ului; 
• sistemul de operare folosit; 
• paginile pe care le vizitați pe site-ul nostru; 
• cantitatea de date transmise; 
• tipul de eveniment; 
• Căderi de sistem și evenimente similare, 
• IP-Adresse, 
• Denumire domeniu, 

 
Aceste date sunt prelucrate în temeiul articolului 6, subparagraful 
(1) litera (f) din RGPD, în scopul furnizării de servicii, al asigurării 
funcționării din punct de vedere tehnic și în scopul detectării și 
eliminării interferențelor. Noi, prin urmare, urmărim interesul de a 
permite utilizarea site-ului nostru web și al funcționării acestuia din 
punct de vedere tehnic. Atunci când ne vizitați site-ul web, aceste 
date vor fi prelucrate în mod automat. Prin refuzul dvs. de a accepta 
această dispoziție, nu veți mai avea permisiunea de a ne utiliza 
serviciile. Nu utilizăm aceste date în scopul formării unei opinii 
despre dvs. 
 
În mod normal, ștergem aceste date după 13 luni de la stocare, cu 
excepția cazului în care acestea ne sunt necesare în scopurile 
menționate mai sus. În astfel de cazuri, vom șterge datele imediat 
după ce scopurilor respective încetează să mai existe. 
 
În plus, aceste date sunt, de asemenea, prelucrate fără a fi asociate 
unei anumite persoane, în scopul analizării și îmbunătățirii 
performanței. Pentru mai multe informații, consultați secțiunile 3.2 
și 3.3. 
 
3.2 Prelucrarea datelor pentru îmbunătățirea ofertei noastre 
online 
 
Datele pe care le colectăm în mod automat, specificate în secțiunea 
3.1, sunt utilizate, de asemenea, în scopul îmbunătățirii 
performanței infrastructurii de servicii digitale Porsche, pentru a 
asigura disponibilitatea platformelor noastre, pentru a optimiza 
experiența utilizatorului și, de asemenea, în scopul evaluării utilizării 
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de către dvs. a site-ului, pentru a întocmi rapoarte interne cu privire 
la activitățile desfășurate pe site-ul web și pentru a presta alte 
servicii în legătură cu site-ul web și utilizarea internetului.  
 
Noi vă prelucrăm datele pe baza interesului nostru legitim față de 
performanța și disponibilitatea produselor noastre, precum și în 
cadrul analizei comportamentului utilizatorilor care ne vizitează site-
ul web. Datele sunt stocate timp de 13 luni și nu sunt asociate unei 
anumite persoane.  
În plus, noi stocăm module cookie ca parte integrantă a prelucrării 
descrise aici. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați 
secțiunea 3.3. 

 
3.3 Module cookie 
Atunci când ne vizitați site-ul web, așa-numitele module cookie, 
adică mici fișiere care pot fi stocate pe dispozitivul dvs. pentru a vă 
oferi o gamă cuprinzătoare de funcții, care fac ca utilizarea să fie 
mai convenabilă, și pentru a ne optimiza ofertele. Dacă nu doriți să 
utilizați module cookie, puteți interzice stocarea lor pe dispozitivul 
dvs. prin intermediul setărilor corespunzătoare din browser-ul dvs. 
de internet sau puteți utiliza opțiuni separate pentru a vă opune 
prelucrării acestora. 
 
Noi utilizăm modulele cookie pentru prelucrarea informațiilor 
privitoare la utilizatorii noștri în vederea îndeplinirii contractului 
încheiat cu aceștia și în baza interesului nostru legitim ca accesul la 
paginile noastre web să fie posibil într-un mod sigur șiușor de folosit. 
 
4. Înregistrarea pe contul de utilizator cu ID Porsche  
 
Atunci când vă înregistrați și folosiți portalul My Porsche, magazinul 
Porsche Connect și Infrastructura de Servicii Digitale Porsche, 
datele personale vor fi colectate, prelucrate și utilizate, putând fi 
transmise terților în condițiile descrise mai jos, pentru a vă putea fi 
furnizate toate serviciile legate de portalul My Porsche, magazinul 
Porsche Connect și Infrastructura de Servicii Digitale Porsche și 
pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale ce există în 
acest context. Executăm toate operațiunile de prelucrare a datelor 
descrise în această secțiune – în măsura indicată – fie pe baza 
consimțământului dumneavoastră, fie pentru îndeplinirea obligațiilor 
noastre contractuale față de dumneavoastră. 
 
4.1 Procedura de înregistrare 
Pentru utilizarea My Porsche este obligatorie înregistrarea în 
infrastructura Porsche Digital Service. Înregistrarea se poate 
realiza, la alegere, în două moduri: 
1. Invitația la înregistrare primită de la un distribuitor autorizat 
Dacă optați pentru această modalitate, distribuitorul 
dumneavoastră autorizat va introduce datele pe care i le-ați 
comunicat pentru dumneavoastră folosindu-se de accesul la 
sistemele noastre. În acest caz, dumneavoastră veți primi apoi, de 
exemplu, un link prin e-mail prin care vi se cere să confirmați 
înregistrarea. Vă atragem atenția că distribuitorii autorizați sunt 
entități independente și că noi nu avem control asupra lor. Vă puteți 
verifica înregistrarea cu ajutorul altei funcționalități, de exemplu un 
cod SMS pe care trebuie să îl introduceți în portalul My Porsche. 
 
2. Autoînregistrarea 
Dacă nu v-aţi înregistrat prin intermediul unui distribuitor autorizat, 
puteţi să vă introduceți datele și să vă înregistrați singur. În anumite 
țări, puteți de asemenea să adăugați un vehicul și să utilizați servicii 
digitale suplimentare pentru care este necesară dovada de 
proprietate asupra vehiculului. În acest scop, va trebui și să 
încărcați o copie a unui document de identificare și dovada de 
proprietate, precum și – dacă nu sunteți proprietarul vehiculului – o 
procură din partea proprietarului acestuia după ce încărcați numărul 
de identificare al vehiculului. Aceste documente sunt analizate în 
conformitate cu criteriile noastre de verificare. Dacă verificarea s-a 
încheiat cu succes, vom stoca numele, data nașterii, locul nașterii, 
adresa și informațiile privitoare la validitate ale documentelor 
indicate în respectivele documente de identificare și numerele de 
identificare ale vehiculului, numele proprietarului și adresele indicate 

în documentele de proprietate. După încheierea procedurii de 
verificare, copiile documentelor vor fi șterse. După verificare, veți 
primi, de exemplu, un link prin e-mail în care vi se va cere să 
confirmați înregistrarea. Pentru o verificare suplimentară se va 
folosi o funcționalitate suplimentară. Un exemplu este codul 
transmis prin SMS pe care îl veți introduce în portalul My Porsche. 
 
(a) Date necesare pentru înregistrare 
La înregistrarea pe portalul My Porsche, va fi necesar – în cazul 
autoînregistrării – să vă introduceți adresa de e-mail (ID-ul Porsche), 
o parolă, numele dumneavoastră și eventualele titluri și sufixe, date 
de contact și adresa, numărul telefonului mobil și, dacă este cazul, 
limba în care doriți să comunicați cu noi sau – în cazul înregistrării 
printr-un distribuitor autorizat – să confirmați aceste informații în 
portalul My Porsche. Aceste informații sunt necesare pentru a crea 
și gestiona un cont de utilizator cu ID Porsche pentru a putea să 
profitați din plin de toată gama de servicii și funcții oferite de 
portalul My Porsche și magazinul Porsche Connect. În anumite țări, 
puteți profita de ofertele noastre ca potențial client. În acest caz, 
va trebui doar să vă menționați numele, adresa de e-mail și parola. 
Avem nevoie de aceste informații – și, unde este cazul, de informații 
suplimentare – mai ales pentru a putea să răspundem cererilor, 
întrebărilor și criticilor dumneavoastră. 
Stocăm de asemenea momentul celei mai recente conectări a 
dumneavoastră. 
În timpul înregistrării, vom analiza datele privind numele și adresa 
dumneavoastră printr-o verificare de plauzibilitate. 
 
(b) Date opționale la înregistrare 
În timpul înregistrării veți avea posibilitatea de a furniza și alte 
informații suplimentare opționale, de exemplu cele privind un nume 
suplimentar (de ex. titluri academice, etc.), date de contact ale 
companiei, data nașterii, numere de telefon suplimentare, date ale 
cardului de credit (aceste informații sunt stocate exclusiv la 
furnizorul de servicii de plată) și numărul de înmatriculare al vehiculul 
dumneavoastră și un nume de vehicul personal. În plus, puteți oferi 
informații asupra intereselor și preferințelor dumneavoastră și a 
modalităților prin care puteți fi contactat. Vă atragem atenția că 
aceste informații nu sunt obligatorii pentru înregistrare și că 
dumneavoastră decideți dacă doriți sau nu să ne furnizați aceste 
date. 
 
4.2  Infrastructura de Servicii Digitale Porsche: prelucrarea 

datelor după înregistrare 
Dacă v-ați înregistrat pentru un cont de utilizator „Porsche ID”, noi 
vom face schimb de informații de bază referitoare la contul dvs. de 
utilizator și la vehiculele dvs., cu distribuitorii Porsche responsabili, 
în scopul de a vă putea servi prin intermediul organizației noastre 
de distribuitori. Pe lângă numărul de înmatriculare al vehiculului, noi 
vă transferăm numele de utilizator (Porsche ID), disponibilitatea 
serviciilor tehnice sau de vânzare și ofertele de produse pentru 
contul dvs. de utilizator sau pentru vehicul, precum și pentru 
evenimentele relevante, ca parte integrantă a creării, modificării 
sau ștergerii contului dvs. de utilizator, al conectării vehiculelor, al 
selectării comercianților sau al activării ori dezactivării serviciilor.  
 
Dacă ați selectat un distribuitor autorizat și, pe baza 
consimțământului dvs., datele dvs. cu caracter personal stocate în 
portalul „My Porsche”, în special datele de contact, de asistență, 
cele contractuale și cele referitoare la serviciile de date, precum și 
datele despre interesele dvs., vehiculele și serviciile utilizate, vor fi, 
de asemenea, schimbate cu distribuitorul autorizat și vor fi 
sincronizate cu datele dvs. cu caracter personal stocate. Dacă nu 
mai doriți ca datele dvs. să fie transferate pe viitor, puteți modifica 
această opțiune din setările utilizatorului. Datele menționate mai sus 
nu vor mai face obiectul schimbului de date cu distribuitorul 
autorizat începând de la acea dată. Din motive tehnice, intrarea în 
vigoare atât a consimțământul dvs., cât și a anulării schimbului de 
date poate dura până la 24 de ore. Temeiul juridic pentru 
prelucrarea datelor dvs. în acest sens, este constituit de 
consimțământul dvs. 
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4.3 Ștergerea contului dvs. de utilizator, „Porsche ID” 
Dacă vă ștergeți contul de utilizator Porsche ID, odată cu încetarea 
relației contractuale, însă cel mai devreme la expirarea valabilității 
licențelor serviciilor deținute, se șterge și profilul dvs. My Porsche.În 
ceea ce privește datele care trebuie să fie stocate, acestea sunt 
blocate (așa-numita limitare a prelucrării). Datele sunt necesare 
pentru utilizarea ulterioară, în special pentru utilizarea serviciilor, și 
atunci nu vor mai fi disponibile. Funcționarea serviciilor poate fi 
limitată sau eliminată. „My Porsche” nu va mai fi disponibil pentru 
dvs. Dacă alte persoane responsabile din cadrul Porsche Group și 
al organizației sale de vânzări vă prelucrează datele cu caracter 
personal în cadrul responsabilităților lor, prelucrarea acestor date 
rămâne neafectată. Dacă, pe baza consimțământului dvs., datele 
au fost schimbate cu un distribuitor ales de dvs., îl vom informa pe 
respectivul distribuitor cu privire la ștergerea contului dvs. de 
utilizator, „Porsche ID”. 
 
5. Destinatarii datelor cu caracter personal 
Destinatari interni: În cadrul Porsche Smart Mobility GmbH, au 
acces la aceste date numai acele persoane care au nevoie de 
datele respective în scopurile specificate în secțiunea 3 de mai sus. 
 
Destinatari externi:  
Noi vă transferăm datele cu caracter personal către destinatarii 
externi din afara Porsche Smart Mobility GmbH, numai dacă acest 
lucru este necesar în scopul furnizării respectivei oferte Porsche 
Digital Service, în cazul existenței unei alte licențe legale sau dacă 
avem consimțământul dvs. 
Destinatarii externi pot fi:  
 
a) Operatorii:  
Grupul de companii Porsche AG sau furnizorii externi de servicii pe 
care îi utilizăm pentru furnizarea serviciilor,  de exemplu, în 
domeniile infrastructurii tehnice și întreținerii, pentru oferta Porsche 
Smart Mobility GmbH. Acești operatori sunt aleși cu atenție de către 
noi și verificați în mod regulat, pentru a ne asigura că vă păstrăm 
confidențialitatea datelor. Furnizorii de servicii pot utiliza datele 
numai în scopurile specificate de noi.  
 
b) Organismele publice 
Autoritățile și instituțiile de stat, cum ar fi procurorii, tribunalele sau 
autoritățile financiare, cărora suntem obligați să le transferăm 
datele cu caracter personal, în scopuri juridice. Transferul are loc 
în temeiul articolului 6 subparagraful (1) litera (c) din RGPD. 
 
c) Organisme private 
Distribuitori, parteneri colaboratori sau personalul auxiliar, cărora le 
sunt transferate datele pe baza consimțământului, în scopul 
executării unui contract încheiat cu dvs. sau în scopul protecției 
intereselor legitime, cum ar fi centrele Porsche, instituțiile de 
finanțare, alți furnizori de servicii sau furnizori de servicii de 
transport. Transferul are loc în temeiul articolului 6 subparagraful 
(1) literele (a), (b) și/sau (f) din RGPD. 
 
6.  Prelucrarea datelor în țările terțe părți 
 
Dacă unele funcții din cadrul Infrastructurii de Servicii Digitale 
Porsche sunt efectuate în numele nostru de furnizori de servicii la 
căror sediu sau loc de prelucrare a datelor nu se află într-un Stat 
Membru al Uniunii Europene sau alt stat semnatar al Acordului 
privind Spațiul Economic European, ne asigurăm înainte de  
acomunica date către  terți că există un nivel corespunzător de 
protecție și confidențialitate a datelor în organizația receptorului (de 
ex. prin auto-certificare din partea receptorului pentru Scutul de 
Confidențialitate UE-SUA sau în baza acordului asupra „clauzelor 
contractuale tip în UE” încheiat cu receptorul) și/sau că s-a primit 
consimțământul dumneavoastră într-o formă satisfăcătoare. 
 
Ne puteți contacta pentru a primi o prezentare a receptorilor din 
țările terțe și o copie a clauzelor contractuale individuale prin care 
se asigură un nivel adecvat de protecție și confidențialitate a 

datelor. În acest sens, vă rugăm utilizați informațiile din secțiunea 
1. 
 
7.  Servicii suplimentare pentru „My Porsche” 
 
7.1 Informații privind prelucrarea plăților 
Pentru procesarea plăților aferente ofertelor cu plată din cadrul My 
Porsche și Porsche Connect utilizăm un furnizor de servicii de plăți 
angajat de noi. În acest scop, prelucrăm cardurile dvs. de credit, 
precum și informațiile de plată respective.  Administrarea 
informațiilor privind cardurile dvs. de credit, precum și procesarea 
plăților se realizează prin intermediul sistemelor furnizorului de 
servicii de plată, la comanda Porsche Smart Mobility GmbH. Atunci 
când introduceți informațiile cardurilor dvs. de credit, acest lucru 
se realizează prin intermediul unui câmp de date al furnizorului de 
servicii de plată, care criptează aceste informații independent, pe 
terminalul dvs. Informațiile criptate sunt transmise apoi de 
Porsche/de noi către furnizorul de servicii de plată, unde sunt 
salvate și utilizate pentru plata dvs. Temeiul juridic al acestei 
prelucrări este executarea contractului.   
 
 
7.2 Asistența prin centrul de contact 
Aveți posibilitatea de a beneficia de asistență prin intermediul 
centrului nostru de contact atunci când utilizați infrastructura de 
servicii digitale Porsche. De exemplu, puteți solicita modificarea 
datelor dvs. cu caracter personal de client, precum și a rezervărilor 
online de service și alte servicii, prin intermediul centrului nostru de 
contact telefonic. . Pentru aceasta, trebuie să furnizați datele dvs. 
Porsche ID centrului de contact. După ce vă identificați precizând 
datele dvs. Porsche ID sau alte funcții de securitate, centrul de 
contact vă accesează direct contul de utilizator Porsche ID sau „My 
Porsche” și efectuează modificările/activitățile dorite în numele dvs. 
Personalul centrului de contact efectuează doar sarcinile pe care le 
solicitați în mod explicit. Pe lângă aceasta, dacă v-ați dat acordul 
pentru a fi contactat prin intermediul canalelor corespunzătoare, 
centrul de contact vă poate contacta în mod activ prin 
telefon/SMS/e-mail/mesagerie instantanee, după cum este cazul, 
pentru a avă asista în privința înregistrării, activării și utilizării 
serviciului. 
 
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. prin intermediul 
centrului de contact este constituit de îndeplinirea condițiilor 
contractuale. 
 
7.3 Furnizarea serviciilor și informații referitoare la garanție 
Pentru a vă putea oferi informații despre vehicul, garanții în curs, și 
campanii de rechemare în portalul „My Porsche”, noi prelucrăm 
date de referință ale echipamentelor și ale vehiculului, cum ar fi 
numărul de înmatriculare al vehiculului, garanțiile în curs, anul 
modelului și imaginea modelului. Prelucrarea datelor dvs. cu 
caracter personal are loc în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre 
din contractul încheiat cu dvs. Datele menționate mai sus ne sunt 
furnizate în aceste scopuri pe durata existenței acestei relații, în 
legătură cu vehiculul dvs.  
 
7.4 Solicitare programare service 
Pentru solicitarea programărilor service-urilor la distribuitorii 
Porsche și la companiile prestatoare de service prin intermediul 
portalului „My Porsche”, noi putem, la solicitarea dvs., să furnizăm 
date despre client și vehicul, companiilor pe care le-ați ales. Dacă 
ne acordați consimțământul dvs. de a acționa în acest sens, în 
cadrul solicitării de servicii prin intermediul portalului „My Porsche”, 
noi vom furniza numele dvs., adresa, numărul de telefon, adresa de 
e-mail, ID-ul Porsche, numărul de înmatriculare al vehiculului, 
modelul vehiculului, datele aferente service-ului ales, scopul service-
ului pe care îl solicitați și un mesaj suplimentar referitor la formularul 
de solicitare, precum și canalele de contact preferate de 
distribuitorul sau compania prestatoare de service aleasă de dvs., 
pentru investigațiile relevante. Transferul datelor dvs. cu caracter 
personal se realizează pe baza consimțământului dvs. unic, în 
contextul solicitării serviciului respectiv.  
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Noi vă stocăm solicitarea pentru service-ul respectiv, în scopul 
îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale față de dvs., pe durata 
existenței contului dvs. de utilizator. 
 
8. Drepturile persoanelor vizate 
 
În calitatea dumneavoastră de subiect în prelucrarea datelor, aveți 
numeroase drepturi, și anume: 
 
Dreptul la informare: aveți dreptul de a primi informații asupra 
datelor stocate de noi referitoare la dumneavoastră personal.  
 
Dreptul la rectificare și anulare: Puteți solicita corectarea 
datelor incorecte și, în măsura îndeplinirii cerințelor legale, 
ștergerea datelor dvs.  
 
Restricționarea prelucrării: puteți solicita să restricționăm 
prelucrarea datelor dumneavoastră, în cazul îndeplinirii condițiilor 
legale în acest sens. 
 
Portabilitatea datelor: Dacă ne-ați furnizat datele dvs. pe baza 
unui contract sau consimțământ, care face obiectul cerințelor 
legale, puteți solicita să primiți datele pe care le-ați furnizat într-un 
format structurat, obișnuit și care poate fi citit de un computer sau 
să vă transferăm datele către o altă persoană responsabilă. 
 
Opoziție față de prelucrarea datelor în cazul „interesului 
legitim” ca temei juridic: Aveți dreptul, din motive ce decurg din 
situația dvs. particulară, să vă opuneți în orice moment prelucrării 
datelor de către noi, în măsura în care acest lucru se bazează pe 
„interesul legitim” ca temei juridic. Dacă faceți uz de dreptul dvs. 
de opoziție, vom înceta să vă prelucrăm datele, cu excepția cazului 
în care putem dovedi că există, în conformitate cu prevederile 
legale, motive legitime întemeiate pentru prelucrarea ulterioară a 
datelor dvs și, care primează asupra drepturilor dvs.  
 
Opoziție față de modulele cookie: De asemenea, puteți depune 
oricând o obiecție față de utilizarea modulelor cookie. Detalii pot fi 
găsite în politica noastră privind modulele cookie. 
 
 
Retragerea consimțământului: În cazul în care ne-ați dat o 
declarație de consimțământ față de prelucrarea datelor 
dumneavoastră, puteți revoca această declarație în orice moment, 

cu efect în viitor. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră de 
până în momentul revocării nu va fi afectată de acest fapt. 
 
Dreptul de a depune reclamație la autoritatea de 
supraveghere: de asemenea, aveți posibilitatea de a depune o 
reclamație la autoritatea de supraveghere competentă în cazul în 
care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră încalcă 
legea. În acest scop, puteți contacta autoritatea pentru protecția 
datelor cu competență juridică asupra domiciliului sau țării 
dumneavoastră sau autoritatea pentru protecția datelor cu 
competență juridică asupra noastră. 
Canalele dvs. de contact cu noi: În plus, ne puteți contacta în 
mod gratuit dacă aveți întrebări privitoare la colectarea și/sau 
prelucrarea datelor dumneavoastră personale, la drepturile ce vă 
revin în calitate de persoană vizată și/sau eventualele 
consimțăminte acordate. Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, 
contactați-ne la smartmobility@ro.porsche.com sau la adresa de 
corespondență menționată în secțiunea 1 de mai sus. Atunci când 
ne contactați, luați toate măsurile pentru a vă putea identifica 
personal fără echivoc. 
 
9. Securitatea datelor 
 
Am luat toate măsurile tehnice și organizaționale necesare, de cel 
mai înalt nivel, pentru a asigura un nivel de protecție pe măsura 
riscurilor și în conformitate cu cerințele legilor actuale. 
 
10. Link-uri către oferte de la terțe părți 
 
Site-urile web ale altor furnizori către care aveți linkuri de pe acest 
site web au fost și sunt proiectate și puse la dispoziție de către 
terți. Noi nu avem niciun control asupra concepției, conținutului sau 
funcționalității acestor site-uri web. Ne distanțăm explicit de toate 
conținuturile site-urilor web către care oferim linkuri. Vă atragem 
atenția că site-urile web ale terților la care oferim linkuri de pe acest 
site web pot instala module cookie proprii pe dispozitivul 
dumneavoastră și/sau colecta date personale. Nu deținem niciun 
control asupra acestui fapt. Vă rugăm să contactați direct furnizorii 
acestor site-uri web pentru mai multe informații în acest sens. 
 
Ultima actualizare efectuată la: 01.08.2019 
 
 

mailto:connect@ro.porsche.com
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Declarația Individuală privind Protecția și Confidențialitatea Datelor 
Serviciile My Porsche și serviciile Porsche Connect 

 
 
În portalul My Porsche sau magazinul Porsche Connect puteți să 
solicitați servicii My Porsche sau servicii Porsche Connect și să 
activați licențele de servicii. În acest scop, trebuie să fiți înregistrați 
pe portalul My Porsche și să dețineți un cont de utilizator cu ID 
Porsche. În funcție de serviciu, puteți utiliza și gestiona serviciile din 
portalul „My Porsche” și serviciile Porsche Connect prin intermediul 
diverselor aplicații Porsche și „My Porsche” și dacă sunt disponibile 
pentru vehiculul dvs., în vehiculul dvs., prin conexiune wireless. 
 
1. Solicitarea și activarea serviciilor 
 
Puteți solicita servicii My Porsche și servicii Porsche Connect 
individuale sau multiple și să activați licențele de servicii. La 
selectarea respectivului serviciu sau pachet de servicii, puteți 
vizualiza și informații precise privind colectarea, prelucrarea și 
utilizarea datelor din aria serviciului respectiv sub descrierile 
produsului pentru fiecare serviciu. Pentru a îndeplini și executa o 
cerere și relația contractuală cu dumneavoastră asociată acesteia, 
prelucrăm și utilizăm nu numai informațiile privind cererea 
respectivă, ci și datele dumneavoastră personale colectate la 
înregistrare. Aveți posibilitatea de a modifica adresa de facturare 
înainte de finalizarea procedurii de solicitare. În acest caz, vom 
utiliza datele adresei comunicate de dumneavoastră în vederea 
prelucrării necesare pentru facturare și întocmirea facturii. 
 
Pentru procesarea plăț ilor aferente ofertelor cu plată din cadrul My 
Porsche și Porsche Connect utilizșm un furnizor de servicii de plșși 
angajat de noi (consultași punctul 5 din Declarașia generalș privind 
protecșia datelor pentru My Porsche și Porsche Connect Store). În 
acest scop, prelucrăm informaț iile privind cardurile dvs. de credit, 
precum și respectivele informașii de platș. Administrarea 
informașiilor privind cardurile dvs. de credit, precum și procesarea 
plășilor se realizează prin intermediul sistemelor furnizorului de 
servicii de plată. Atunci când comandaț i servicii cu plată, în scopul 
procesării plăț ii sumei facturate, vă transmitem o cheie de acces 
unică cu ajutorul căreia plata dvs. poate fi atribuită furnizorului de 
servicii de plată. Atunci când introduceț i informaț iile cardurilor dvs. 
de credit în contextul comandării serviciilor, acest lucru se 
realizează prin intermediul unui câmp de date al furnizorului de 
servicii de plată. Temeiul juridic al acestei prelucrări este 
executarea contractului. Puteși gșsi informașii mai detaliate privind 
lucrul cu informașiile cardurilor de credit și procesarea plșșilor în 
„Declarașia generalș privind protecșia datelor” – My Porsche și 
Porsche Connect Store. 
După finalizarea procedurii de solicitare, puteți activa serviciile. 
Când faceți acest lucru, autorizația de utilizare este stocată de 
către sistem, urmând ca lista serviciilor disponibile să fie actualizată 
corespunzător. 
 
În scopul utilizării anumitor servicii Smart Mobility (de ex., oferte 
stații de încărcare), un card personalizat (Cardul Porsche ID) care 
conține cipuri RFID este transmis prin curier în multe țări la 
achiziționarea unui produs. După livrare, cardul necesită activare în 
portalul „My Porsche” și, ulterior, poate fi utilizat pentru 
autentificare în infrastructura acceptată (de exemplu, stații de 
încărcare publice). Un număr de identificare este stocat pe card, 
care poate fi utilizat pentru a vă asocia contului dvs. de utilizator. 
În afară de numărul de identificare, datele dvs. cu caracter 
personal, în special numele sau adresa, nu sunt stocate digital pe 
card.  
În cazul pierderii, cardul poate fi blocat de către utilizator, în portalul 
„My Porsche”. 
Porsche ID Card poate fi utilizat imediat după livrare, folosind 
infrastructura acceptată (de exemplu, staț ii publice de încărcare 
pentru vehicule electrice). 

Cu excepția cazului în care nu este prevăzut altfel, noi efectuăm 
prelucrarea descrisă în această secțiune în scopul îndeplinirii 
obligațiilor noastre contractuale față de dvs. și în temeiul articolului 
6 subparagraful (1), litera (b) din RGPD.  
 
2. Utilizarea serviciilor My Porsche și a serviciilor 

Porsche Connect 
 
Puteți utiliza serviciile My Porsche și serviciile Porsche Connect 
solicitate, în funcție de serviciu, în vehiculul dumneavoastră (dacă 
sunt disponibile pentru acesta) printr-o conexiune la rețeaua 
wireless sau prin alte dispozitive de utilizator în portalul My Porsche, 
aplicația Porsche Connect și aplicația Porsche Car Connect și, unde 
este posibil, și din mai multe sau din toate punctele de acces. În 
acest scop, vehiculul dumneavoastră sau dispozitivul de utilizator 
respective se vor conecta la Infrastructura de Servicii Digitale 
Porsche. 
 
Dacă utilizați serviciile on-line solicitate prin portalul My Porsche sau 
magazinul Porsche Connect în vehiculul dumneavoastră sau pe alte 
dispozitive de utilizator, noi vă prelucrăm datele personale pentru a 
face posibilă utilizarea serviciilor on-line, pentru acordarea de 
suport și în alte scopuri definite precis. Dacă nu se menționează 
altfel, noi colectăm, prelucrăm și utilizăm datele dumneavoastră 
personale numai în limitele necesare pentru a face posibilă 
utilizarea respectivelor servicii My Porsche sau Porsche Connect. 
 
La utilizarea serviciilor individuale My Porsche sau Porsche 
Connect, în funcșie de modul de funcșionare efectiv al serviciului 
respectiv, se prelucrează în special următoarele categorii de date 
cu caracter personal, pentru a vă pune la dispoziț ie serviciile 
respective în acest context și pentru a executa și îndeplini 
contractul asociat acestora. 
a) Informațiile de identificare, de exemplu numărul de 

identificare al vehiculului, ID-ul dumneavoastră Porsche și ID-
urile de dispozitiv și de sistem ale dispozitivelor 
dumneavoastră de utilizator și ale modulelor radio mobile 
necesare pentru a vă identifica pe dumneavoastră personal 
sau dispozitivul de utilizator sau vehiculul dumneavoastră în 
vederea stabilirii conexiunilor, pentru utilizarea serviciilor sau 
pentru asigurarea accesului la conținut. 

b) Informații de autorizare, care arată că vehiculul sau 
dispozitivul de utilizator respectiv a fost activat pentru 
serviciul Porsche Connect respectiv și care poate fi asociat 
datelor dumneavoastră de înregistrare din Infrastructura de 
Servicii Digitale Porsche. 

c) Informații de conectare, care sunt necesare dacă doriți să 
utilizați servicii ale altor furnizori în vehiculul dumneavoastră 
sau pe alte dispozitive unde este necesară conectarea. 

d) Informații despre comunicații care sunt necesare pentru a 
permite conectarea între vehiculul dumneavoastră și/sau alte 
dispozitive de utilizator și serverele noastre sau cu serverele 
unor furnizori terți de conținut pentru serviciile Porsche 
Connect. 

e) Informașii privind locașia și deplasarea, necesare pentru a 
utiliza conșinuturile dependente de locașie. 

f) Date vocale, care activează comenzile vocale şi vocea pentru 
anumite servicii Porsche Connect. Datele vocale sunt 
transmise către noi din vehicul sau din dispozitiv sub forma 
unei înregistrări pentru a putea fi convertite în text. Textul 
care este generat ulterior de un furnizor de servicii este 
trimis înapoi la vehicul, după care noi ştergem înregistrarea. 

g) Date de contact, care sunt folosite în serviciile de 
comunicații, cum ar fi trimiterea de mesaje prin e-mail sau 
SMS. 
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h) Datele privind facturarea, cum ar fi o factură detaliată 
rezultată din operațiuni de încărcare: Dacă este necesar, noi 
vom combina aceste informații cu adresa dvs. și cu informații 
privind plata, în scopuri de facturare a persoanelor fizice 

i) Alte schimburi de conţinut cu noi sau cu furnizorii de servicii 
pentru a vă putea furniza aceste servicii. 

 
Pentru  mai multe informații privind datele colectate și prelucrate în 
aria fiecărui serviciu online, consultați descrierile respectivelor 
servicii online la https://connect-store.porsche.com/ro/en/. 
 
Noi stocăm apelul de solicitare de service în legătură cu numărul 
de înmatriculare al vehiculului dvs. și o marcă temporală, pe o 
perioadă de 12 luni ca bază de date pentru crearea unor statistici 
anonime de utilizare.  
 
Atât timp cât nu există specificaț ii diferite aici sau într-o altă 
descriere specifică, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal 
pentru executarea contractului. 
 
3. Folosirea serviciilor furnizorilor terți 
 
Dacă folosiți servicii ale unor furnizori terți pe care nu le puteți cere 
prin portalul My Porsche sau magazinul Porsche Connect, 
conținutul acestor servicii poate fi afișat în vehiculul dumneavoastră 
sau pe dispozitivul dumneavoastră de utilizator, fiind posibil un 
schimb de informații între vehiculul sau dispozitivul dumneavoastră 
de utilizator și furnizorul de servicii. Conectând un dispozitiv mobil 
de utilizator la vehiculul dumneavoastră, conținutul va fi reflectat 
numai în sistemul de infotainment încorporat în vehiculul 
dumneavoastră (Porsche Communication Management, sau PCM). 
Noi nu accesăm serviciile furnizorilor terți și nu primim notificări 
legate de conținut. De aceea, vă rugăm să citiți informațiile legate 
de protecția și confidențialitatea datelor ale respectivului furnizor 
terț de servicii.  
Atunci când folosiţi asemenea servicii ale unor terţi, este posibil ca 
datele personale să fie folosite şi dincolo de ceea ce este necesar 
pentru a furniza serviciul şi pentru ca serviciul să poată funcţiona în 
mod corespunzător. 
 
Noi nu avem control asupra prelucrării datelor de către aceşti 
furnizori terţi sau asupra locaţiei unde se prelucrează datele. De 
aceea vă rugăm să adresaţi furnizorilor terţi întrebările referitoare 
la natura, anvergura şi scopul colectării şi folosirii datelor personale 
în legătură cu serviciul on-line respectiv. 
 
Noi efectuăm întregul proces de prelucrare a datelor descris în 
această secțiune, și anume transferul către furnizorul terț, pentru a 
ne îndeplini obligațiile contractuale față de dumneavoastră. 
 
4. Observații speciale privind utilizarea serviciilor 

Porsche Connect în vehicul 
 
În funcșie de modelul de vehicul și dotarea acestuia, de exemplu 
prin PCM-ul integrat în vehicul sau prin interfașa wireless pentru 
servicii asociate vehiculului („Connected Gateway”, prescurtat: 
cGW) vehiculul dvs. poate să fie conectat la infrastructura Porsche 
Digital Service printr-o conexiune wireless. Astfel vă stă la 
dispozișie în vehicul utilizarea serviciilor Porsche Connect pe care 
le-ași comandat din Porsche Connect Store, precum și utilizarea 
serviciilor terșe pe care le-ași comandat în alt mod, independent de 
ofertele noastre. 
4.1. Conectivitate 
 
În funcșie de dotarea vehiculului dvs., stabilirea conectivităț ii se 
poate realiza prin procedura dial-up a interfeșelor vehiculului sau 
printr-o conexiune W-LAN pusă la dispoziț ie de un terminal extern, 
sau printr-unul sau mai multe module wireless din vehicul. Modulele 
wireless ale vehiculului dvs. pot dispune, în funcșie de dotarea 
vehiculului, de o cartelă SIM adăugată sau prealocată sau de o 
cartelă SIM integrată fix în vehicul.  

Dacă nu se menționează altfel, noi efectuăm întregul proces de 
prelucrare a datelor descris în această secțiune pentru a ne 
îndeplini obligațiile contractuale față de dumneavoastră. 
 
4.1.1 Definiții 

a) Cartela SIM inserabilă instalată 
În funcție de caracteristicile vehiculului dumneavoastră, 
puteți crea singur conectivitatea în vehicul cu ajutorul 
unei cartele SIM pe care o instalați în vehicul și pe care 
ați primit-o de la furnizorul dumneavoastră de rețea 
wireless („cartela SIM inserabilă instalată”). Acesta este 
responsabil pentru cartela SIM inserabilă instalată a 
dumneavoastră și de procesele de prelucrare a datelor 
asociate. Vă rugăm să adresați furnizorului de rețea 
wireless respectiv cereri de informații privind natura, 
anvergura și scopul colectării, prelucrării și utilizării 
datelor și securitatea datelor pe durata transmiterii 
semnalului. 

b) Cartela SIM inserabilă preinstalată 
În funcție de caracteristicile vehiculului dumneavoastră, 
vă puteți asigura conectivitatea cu ajutorul unei cartele 
SIM inserabile pe care producătorul a preinstalat-o deja 
pentru dumneavoastră („cartela SIM inserabilă 
preinstalată”). Pentru mai multe informații privind 
disponibilitatea de la o țară la alta, accesați 
https://connect-store.porsche.com/ro/en/. 

c) Cartela SIM instalată permanent 
În funcție de caracteristicile vehiculului dumneavoastră, 
conectivitatea poate fi realizată cu ajutorul unei cartele 
SIM deja instalate direct în vehiculul dumneavoastră de 
către producător și care nu poate fi înlocuită („cartela 
SIM instalată permanent”). O cartelă SIM instalată 
permanent nu poate fi scoasă manual pentru 
întreruperea conectivității. Pentru informații privind 
responsabilitățile în procesele de prelucrare a datelor în 
legătură cu cartela SIM instalată permanent, consultați 
secțiunea 4.1.3 de mai jos. 

d) Operatorul de rețea și operatorul de rețea virtuală 
“Operatorul de rețea” (de telecomunicații) operează o 
rețea de telecomunicații și asigură participanților acces 
la rețea. „Operatorul de rețea virtuală” reunește soluțiile 
individuale de rețea în funcție de infrastructurile și 
tehnologiile diverșilor operatori de rețea fără a poseda o 
infrastructură de rețea proprie. 

 
4.1.2 Stocarea datelor pe durata fabricării vehiculului 
Dacă vehiculul dumneavoastră Porsche este echipat cu o cartelă 
SIM inserabilă preinstalată sau cu o cartelă SIM instalată 
permanent, noi stocăm numerele cartelei SIM (ICCID, IMSI, 
MSISDN), împreună cu dispozitivul respectiv și cu numărul de 
identificare al vehiculului pe durata procesului de fabricare a 
vehiculului. Această stocare a datelor se realizează în scopul 
gestionării numerelor cartelei SIM și pentru a asocia vehiculul unui 
număr de cartelă SIM în cazul în care instituțiile guvernamentale 
solicită informații de la Porsche Smart Mobility GmbH, de exemplu. 
 
4.1.3 Schimbul de date în cazul cartelelor SIM instalate 
permanent 
Modulele de rețea wireless din vehiculele Porsche cu cartele SIM 
instalate permanent care sunt active se conectează, atunci când 
acestea există, la rețeaua wirelesss a respectivului operator de 
rețea – indiferent dacă sunteți înregistrat la Porsche Connect sau 
ați solicitat serviciile Porsche Connect. Se pot face schimburi de 
date de telecomunicații (date colectate, prelucrate și utilizate în 
funcție de furnizarea serviciului de telecomunicații sau pentru 
realizarea conectivității) în scopul realizării conexiunii la rețeaua 
wireless sau al realizării conectivității și, dacă este posibil, pentru 
îndeplinirea funcțiilor online corespunzătoare ale serviciilor Porsche 
Connect solicitate de dumneavoastră în vehicul prin rețeaua 
wirelesss a operatorului de rețea, de ex. cu celule wireless. 
În aria conexiunii la rețeaua wireless, nu este imposibil ca, în 
transmiterea semnalelor prin rețelele publice de telecomunicații din 

https://connect-store.porsche.com/ro/en/
https://connect-store.porsche.com/ro/en/
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exteriorul vehiculului, terți, în special operatori de rețea, să poată 
accesa anumite informații și eventual să determine locul în care vă 
aflați. Pe lângă operatorul de rețea respectiv, este posibil ca și 
operatorii de rețea virtuală să aibă acces la aceste informații în 
cadrul acestui proces. 
Realizarea conectivității prin cartele SIM instalate permanent are loc 
prin următorii operatori de rețea virtuală: 
• CUBIC Telecom, Cubic Telecom Limited, Corrig Court, Corrig 

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

Germania. 
Vă rugăm contactați operatorul de rețea virtuală pentru a afla mai 
multe informații privind natura, anvergura și scopul colectării, 
prelucrării și utilizării datelor și securitatea datelor pe durata 
transmiterii semnalului. 
 
4.1.4 Prelucrarea datelor din aria serviciilor de telecomunicații  
Noi colectăm, prelucrăm și utilizăm datele dumneavoastră de 
inventar (cum sunt numele, adresa și data nașterii) colectate la 
înregistrarea pe portalul My Porsche sau magazinul Porsche 
Connect sau indicate atunci când solicitați un serviciu de 
telecomunicații în portalul My Porsche sau magazinul Porsche 
Connect pentru a iniția, modifica sau pune capăt unei relații 
contractuale pentru servicii de telecomunicații sau pentru a modela 
conținutul acestora. Datele menționate sunt stocate în aceste 
scopuri cel târziu până la sfârșitul anului calendaristic consecutiv 
încetării relației contractuale. 
 
Datele de trafic generate în timpul derulării conectării la rețeaua 
wirelesss (la începutul și la sfârșitul respectivei conectări), datele 
locației de pe conexiunea mobilă, punctele finale ale conectării și 
adresele IP dinamice nu sunt colectate, prelucrate sau utilizate în 
Infrastructura de Servicii Digitale Porsche, cu excepția cartelei SIM 
și a numerelor dispozitivului și a volumului datelor utilizate. Vă 
rugăm să contactați operatorul de rețea pentru a afla informații 
privind natura, anvergura și scopul colectării, prelucrării și utilizării 
datelor. 
4.1.5 Prelucrarea datelor din aria altor servicii de conectivitate  
În cazul în care solicitați sau ați solicitat servicii de conectivitate 
extinse, de exemplu pachete Wi-Fi, are loc un schimb de informații 
privind activarea și dezactivarea între sistemul nostru, interfața cu 
rețeaua wireless a vehiculului dumneavoastră și operatorul de rețea 
virtuală în scopul activării și dezactivării pachetelor de date ale 
cartelei SIM instalate permanent în vehiculele Porsche. 
 
Pentru a gestiona cartelele SIM inserabile preinstalate și cartelele 
SIM instalate permanent în vehiculele Porsche și a calcula volumul 
de date de care dispuneți și volumul de date utilizat în cadrul unui 
pachet de date solicitat, între sistemul nostru, interfața cu rețeaua 
wireless a vehiculului dumneavoastră și operatorul de rețea virtuală 
are loc și un schimb de date incluzând numărul de identificare al 
vehiculului, numerele cartelei dumneavoastră SIM, statutul cartelei 
SIM asociate și, când este cazul, volumul de date utilizat și rămas 
în respectiva perioadă și stocat de noi pe durata relației 
contractuale. De asemenea, stocăm aceste date pentru o perioadă 
de 12 luni ca bază de generare a rapoartelor anonimizate privind 
utilizarea. 
 
4.1.6  Alte prelucrări ale datelor impuse de lege 
Dincolo de prelucrarea datelor descrisă în secțiunile 4.1.3 - 4.1.5 
de mai sus, noi colectăm, prelucrăm și utilizăm date de 
telecomunicații (care sunt colectate, prelucrate și utilizate în funcție 
de furnizarea serviciului de telecomunicații service și/sau pentru 
realizarea conectivității) numai pe baza și în conformitate cu 
obligațiile legale ce ne sunt impuse – de exemplu, pentru 
îndeplinirea obligațiilor noastre legale de stocare a datelor 
personale și de a comunica date personale instituțiilor de securitate 
și cu atribuții de aplicare a legii. 
 
Baza juridică pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este 
îndeplinirea unei obligații legale care ni se aplică și/sau interesul 
nostru legitim de a respecta cerințele legii. 

 
4.1.7 Răspundere comună în cazul verificării identităț ii 
În unele șșri, pentru achizișia anumitor servicii de telecomunicașii, 
poate fi necesar să vă verificăm identitatea din motive legale, cu 
ajutorul unui act de identitate. În ceea ce privește prelucrarea de 
date ce are loc odată cu realizarea unei astfel de verificări a 
identităț ii, împărț im responsabilitatea cu  
 
• IDnow GmbH, Auenstr. 100, 80469 München, Germania. 
Declarașia privind protecșia datelor a partenerului nostru, IDnow 
GmbH, poate fi consultată prin accesarea linkului 
https://go.idnow.de/privacy/ro. 
 
În acest domeniu, stabilim scopurile și mijloacele prelucrșrii datelor 
cu caracter personal împreună cu IDnow GmbH. Pentru realizarea 
verificării identităț ii în contextul achiziț iei serviciilor, veț i fi 
redirecșionat(ș) cștre pagina externș a prestatorului de servicii 
IDnow. În acest context, la solicitarea dvs., transmitem 
prestatorului de servicii informașiile care trebuie verificate (numele 
dvs., adresa dvs. și data nașterii dvs.) precum și un numșr de 
procesare, pentru a vă putea atribui ulterior rezultatul verificării 
identităț ii. Pentru a verifica identitatea, prestatorul de servicii 
compară datele menț ionate anterior cu actul dvs. de identitate și 
salvează datele, precum și o copie optoelectronică a actului dvs. 
de identitate, o fotografie a persoanei verificate și o înregistrare 
audio a sesiunii. După verificarea identităț ii, prestatorul de servicii 
ne comunică rezultatul verificării identităț ii, menț ionând numărul de 
procesare. Nu transmitem terșilor datele cu caracter personal ce 
reies din această verificare a identităț ii decât dacă suntem obligaț i 
prin lege să o facem. Numai în astfel de cazuri, în scopul îndeplinirii 
obligașiilor legale ce ne revin, primim acces și la o copie a actului 
dvs. de identitate de la prestatorul de servicii. După ștergerea 
contului dvs. Porsche ID are loc automat ștergerea tuturor datelor, 
la sfârșitul anului calendaristic urmștor. 
 
Temeiul juridic al acestei prelucrări a datelor dvs. cu caracter 
personal în contextul realizării verificării identităț ii este articolul 6 
alin. 1 punctele c) și f) din RGPD, deoarece verificarea identitșșii 
servește la îndeplinirea unei obligașii legale ce ne revine, respectiv 
reprezintă interesul nostru legitim de a respecta cerinț ele legale. 
 
În calitate de responsabili comuni, am stabilit printr-un contract cu 
IDnow GmbH, conform art. 26 din RGPD, cum sunt împărț ite 
funcșiile și relașiile în contextul prelucrșrii datelor cu caracter 
personal și cine îndeplinește ce obligașii legate de protecșia 
datelor, în special în ceea ce privește asigurarea unui nivel de 
securitate adecvat, implementarea drepturilor dvs. de persoană 
vizată, îndeplinirea obligaț iilor de informare în contextul protecț iei 
datelor precum și monitorizarea potenșialelor incidente legate de 
protecșia datelor, inclusiv îndeplinirea obligașiilor de comunicare și 
notificare (dacă este cazul). Folosind datele de contact menț ionate 
la punctul 8. (Declarașia Generalș privind Protecșia și 
Confidenșialitatea Datelor), puteși solicita mai multe informașii cu 
privire la acest contract, caz în care vă vom pune la dispoziț ie 
reglementările importante.  
 
Pentru întrebări și exercitarea drepturilor dvs. de persoană vizată, 
vă puteț i adresa oricăruia dintre cei doi responsabili. Ne vom pune 
de acord cu IDnow GmbH, conform contractului deja menșionat 
încheiat conform art. 26 din RGPD, pentru a vă răspunde la întrebări 
și, dacă este cazul, pentru a implementa drepturile ce vă revin în 
calitate de persoană vizată.  
 
Schimbul de date cu caracter personal între cei doi responsabili are 
loc în baza articolului 6 alin. 1 punctul f) din RGPD, deoarece avem 
interesul legitim de a realiza eficient verificarea identităț ii dvs. în 
colaborare cu IDnow GmbH. 
4.2. Pregătirea vehiculului și stabilirea conexiunii cu vehiculul 
Pentru a putea utiliza serviciile în vehiculul dumneavoastră, acesta 
trebuie stocat în contul dumneavoastră de utilizator cu ID Porsche. 
În acest scop, trebuie să introduceți numărul de identificare al 
vehiculului în portalul My Porsche sau să dați instrucțiuni 
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distribuitorului dumneavoastră autorizat să facă acest lucru. 
Prelucrăm numărul de identificare al vehiculului dvs. în scopul 
verificării, al creării conexiunii vehiculului dvs. precum și pentru 
identificarea acestuia în vederea utilizării serviciilor, pentru 
activarea și furnizarea serviciilor și în alte scopuri și temeiuri juridice 
definite și explicate în detaliu în locul corespunzștor.În acest scop, 
puteți conecta vehiculul la Infrastructura de Servicii Digitale 
Porsche, urmând ca sistemul nostru să creeze și să stocheze un 
„cod de sincronizare” care vă este afișat în portalul My Porsche. 
 
În vederea verificării, va trebui de asemenea să încărcați o copie a 
unui document de identificare și dovada de proprietate și – dacă nu 
sunteți proprietarul vehiculului – o procură din partea proprietarului 
vehiculului după introducerea numărului de identificare al vehiculului 
dumneavoastră sau să le prezentați distribuitorului dumneavoastră 
autorizat. Aceste documente sunt analizate pe baza criteriilor 
noastre de verificare. Dacă verificarea s-a încheiat cu succes, noi 
vom stoca și informații privind numele, data nașterii, locul nașterii, 
adresa și validitatea documentelor indicate în respectivele 
documente de identificare și numerele de identificare ale 
vehiculelor, numele și adresele proprietarilor indicate în 
documentele ce atestă proprietatea. După finalizarea procesului de 
verificare, copiile documentelor vor fi șterse. 
 
După ce vehiculul a fost asociat cu ID-ul dumneavoastră Porsche 
pentru prima dată sau ulterior, vehiculul trebuie conectat la 
Infrastructura de Servicii Digitale Porsche. În acest scop, 
introduceți „codul de sincronizare” afișat în portalul My Porsche în 
sistemul PCM al vehiculului. Vehiculul dvs. se conectează mai întâi 
la sistemul nostru cu așa-numitul „Pairing Code” și cu numșrul de 
identificare a vehiculului. Avem nevoie de aceste informașii pentru 
a vă putea verifica vehiculul în timpul utilizării, respectiv, de 
exemplu, la apelarea unui serviciu, identificarea contului dvs. de 
utilizator Porsche ID și autorizarea acestuia în vederea utilizșrii 
serviciilor. După identificarea realizată cu succes, sistemul nostru 
transmite o listă de servicii disponibile actualmente pentru vehiculul 
dvs. 
Pentru utilizarea serviciilor care sunt esențiale pentru siguranță și 
securitate, va fi necesar să introduceți un cod PIN separat format 
din patru cifre. Puteți să vă creați codul PIN personal în portalul My 
Porsche și să îl schimbați în orice moment. Codul PIN este stocat 
în formă criptată. La introducerea codului PIN în vehicul, codul este 
de asemenea criptat și transmis către sistemul nostru în scopul 
verificării autorizării. 
Dacă nu există alte specificaț ii, în contextul prezentat în această 
secșiune, vș prelucrșm datele în vederea executării contractului 
nostru. 
4.3 Preluarea listei de servicii disponibile și accesarea 

serviciilor 
La fiecare început și sfârșit de deplasare, precum și la selectarea 
anumitor servicii, vehiculul dvs. se conectează mai întâi cu numărul 
de identificare a vehiculului în infrastructura Porsche Digital Service. 
Avem nevoie de aceste informașii pentru a putea face legștura 
dintre vehiculul dvs. și contul de utilizator Porsche ID și pentru a 
verifica autorizarea acestuia de a utiliza serviciile. La conectarea 
de la începutul și sfârșitul deplasșrilor se transferș, de asemenea, 
o listă actuală a serviciilor disponibile în vehiculul dvs. Vă prelucrăm 
datele în vederea executării contractului încheiat cu dvs. 
 
Ca date pentru crearea statisticilor anonimizate privind utilizarea, 
salvăm și utilizăm apelările listei de servicii disponibile și apelările 
serviciilor, împreună cu numărul de identificare al vehiculului dvs. și 
o marcă temporală, timp de 12 luni.  
4.4 Dezactivarea serviciilor și schimbul de date 

a) În funcșie de tipul de conexiune wireless, modelul de 
vehicul, dotarea vehiculului și serviciile activate, 
schimbul de date al vehiculului poate:scoțând cartela 
SIM sau deconectându-vă dispozitivul de utilizator, în 
cazul în care conexiunea la rețeaua wireless este 
realizată printr-o cartelă SIM inserabilă preinstalată sau 
instalată ori printr-o conexiune Wi-Fi; sau 

b) ajustând corespunzător setările din meniul de opțiuni al 
sistemului PCM al vehiculului dumneavoastră. Este 
posibil ca în acest caz unele servicii să nu funcționeze 
decât parțial sau deloc. 

 
În funcșie de modelul de vehicul și dotarea acestuia, pasagerii pot 
dezactiva din setările sistemului schimbul de date realizat prin 
conexiunea wireless a PCM-ului sau a modului Connected Gateway 
din vehicul, de exemplu, prin oprirea modulului wireless PCM sau 
activarea „Modului privat”. 
 
În funcșie de modelul de vehicul și de dotarea acestuia, din același 
loc pot fi dezactivate servicii și funcșii, individual sau în grupuri. 
 
Sunt excluse de la dezactivare, dacă există și sunt în funcșiune, în 
special funcșiile și serviciile prevșzute de lege, cum ar fi sistemul 
de apelare de urgenșș din trafic „SOS-Call” sau alte sisteme de 
apelare de urgenșș, precum și funcșionalitșșile de bazș necesare 
pentru acestea.  
 
Pentru a putea furniza în fiecare caz în parte aceste servicii și 
funcșii, poate fi necesar, dacș vehiculul dispune de aceste servicii, 
ca vehiculul să își menț ină conexiunea wireless la celulele wireless 
ale operatorului de servicii wireless respectiv, în ciuda accesării 
modului privat (pentru informașii privind schimbul de date în 
contextul conectivităț ii, consultaț i punctul 4.1) și este posibil ca în 
anumite cazuri să aibă loc un schimb de date prin conexiunea 
wireless, așa cum este specificat în descrierea serviciilor vizate, pe 
www.porsche.com/connect. Serviciile care nu pot fi dezactivate 
sunt identificate ca atare în meniul de opșiuni al vehiculului, la 
secșiunea „Mod privat”. 
4.5 Utilizarea serviciilor on-line de către șoferii neînregistrați 
Dacă alte persoane utilizează vehiculul dvs., în funcț ie de modelul 
de vehicul și dotarea acestuia, precum și de serviciile activate, este 
posibil să fie prelucrate și utilizate în anumite circumstanț e și datele 
menșionate la punctul 2 a) până la h) cu privire la aceste persoane. 
Aceste informașii sunt colectate și salvate în contul dvs. de 
utilizator Porsche ID, atât timp cât persoana respectivă nu deț ine 
propriul cont Porsche ID.  
4.6  Actualizare software online 
Dacă aveți activat serviciul „Actualizări software online” în „My 
Porsche”, datele pot fi transferate între sistemele noastre și 
vehiculul dvs. în scopul actualizării programelor software din 
sistemele aparținând vehiculului dvs. și pentru remedierea 
defecțiunilor, în cadrul activităților de service. În acest scop, 
numărul de înmatriculare al vehiculului dvs., ale dispozitivului și 
versiunea actuală de software, Porsche ID și informații privind 
autorizarea sunt schimbate cu sistemele noastre periodic. Cazurile 
excepționale (de exemplu, acțiuni privind actualizarea), informații 
despre echipamentele vehiculului, precum și despre starea tehnică 
a vehiculului, sunt transferate către sistemele noastre. Puteți anula 
serviciul „Actualizare software online” și prelucrarea datelor cu 
caracter personal asociată acestuia, prin dezactivarea funcției în 
„My Porsche”. 
 
4.7. Analiza produsului, îmbunătățirea și prelucrarea datelor 
colective 
În funcție de echipamentele vehiculului dvs., vehiculul dvs. poate 
transfera date de utilizare ale sistemului de divertisment și 
informare, date tehnice ale vehiculului și date despre mediu, 
împreună cu o cheie de identificare temporară, către sistemele 
noastre, în condițiile în care sunteți de acord cu transferul de date 
ca parte integrantă a instalării acestei opțiuni în sistemul PCM al 
vehiculului dvs, sau de activare a funcției în sistemul PCM al 
vehiculului. Noi utilizăm datele transferate în scopul analizei și 
îmbunătățirii produselor și serviciilor noastre.  
 
Serviciile individuale, cum ar fi „trafic în timp real” sau „radar de 
siguranță”, se bazează pe oferirea informațiilor despre, de 
exemplu, locul, mediul și traseul vehiculului dvs., precum și pe date 
de la alte vehicule, în vederea obținerii unor informații noi și mai 
exacte, cum ar fi traficul în timp real și condițiile rutiere (serviciile 
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colective) În acest scop, ca parte a utilizării vehiculului, locul, 
vehiculul și datele despre mediu și informațiile despre trafic de la 
vehicul pot fi transferate. Furnizăm datele mai sus menționate 
terțelor părți numai în formă agregată și fără a face referire la 
vehiculul dvs. 
 
Prelucrarea acestor date în scopul îmbunătățirii produselor, precum 
și prelucrarea datelor colective are la bază interesul nostru legitim 
privind analiza și îmbunătățirea produselor noastre, precum și 
furnizarea unui conținut mai exact în contextul serviciilor colective. 
 
De asemenea, puteți dezactiva transferul de date în acest scop 
oricând, din setările sistemului PCM ale vehiculului dvs., prin 
Porsche Connect. Vă rugăm să rețineți faptul că dezactivarea poate 
conduce la limitarea funcționalității serviciilor individuale, în special 
a serviciilor inteligente, cum ar fi traficul în timp real sau radarul de 
siguranță. Schimbul de date poate, de asemenea, să fie împiedicat 
prin „modul confidențial” în conformitate cu secțiunea 4.4 
 

5. Drepturile persoanelor vizate 
 
În calitatea dumneavoastră de subiect în prelucrarea datelor, aveți 
numeroase drepturi. Vă rugăm consultați secțiunea 9 din Declarația 
Generală privind Protecția și Confidențialitatea Datelor pentru 
portalul My Porsche și magazinul Porsche Connect pentru mai 
multe informații pe această temă. 
 
6. Modificarea declarației privind protecția și 

confidențialitatea datelor 
 
Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta declarație privind 
protecția și confidențialitatea datelor. Actuala versiune a declarației 
privind protecția și confidențialitatea datelor poate fi întotdeauna 
accesată la https://connect-store.porsche.com/ro/en/t/privacy. 
 
Ultima actualizare efectuată la: 01.08.2019

  

https://connect-store.porsche.com/ro/en/t/privacy
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Politica Porsche Smart Mobility privind Modulele Cookie 

 

Domeniu de aplicare 
Această politică privind modulele cookie se aplică în completarea 
declarației generale și specifice Porsche Connect privind protecția 
datelor și descrie natura, domeniul de aplicare și temeiul juridic, 
precum și opțiunea de a obiecta față de prelucrarea modulelor 
cookie. În plus, declarația generală și declarația individuală privind 
protecția datelor pentru Porsche Connect, din data de 01.08.2018, 
se aplică tuturor celorlalte date. 
 
Ce sunt modulele cookie? 
Pentru a vă oferi o gamă completă de funcții atunci când vizitați 
site-ul nostru web, a vă recunoaște preferințele și a simplifica 
utilizarea paginilor noastre web, facem uz de așa-numitele „module 
cookie”. Modulele cookie sunt fișiere de mici dimensiuni stocate pe 
dispozitivul dumneavoastră cu ajutorul browser-ului dumneavoastră. 
 
Opțiunile dumneavoastră 
Intrând pe site-ul nostru web, acceptați utilizarea modulelor cookie 
și ca acestea să fie stocate pe computerul dumneavoastră. 
Desigur, aveți și posibilitatea de a vizualiza site-ul nostru web fără 
module cookie. Dacă nu doriți să aveți modulele cookie stocate pe 
computer, puteți dezactivate opțiunea corespunzătoare în setările 
de sistem ale browserului dumneavoastră. Puteți șterge modulele 
cookie stocate în setările de sistem ale browser-ului în orice 
moment. Totuși, nu uitați că, dacă nu acceptați modulele cookie, 
refuzul dumneavoastră poate limita funcționalitatea ofertelor 
noastre. 
 
Categoriile de module cookie 
Utilizăm modulele cookie în diverse scopuri și cu diferite funcții. 
Astfel, facem distincție între situațiile în care un modul cookie este 
absolut necesar din punct de vedere tehnic (necesitate tehnică), cât 
timp este stocat și utilizat (durata stocării) și dacă a fost stocat de 
site-ul nostru web sau de terți și ce furnizor a plasat modulul cookie 
pe computerul dumneavoastră (furnizorul modulului cookie). 
 
Necesitate tehnică 
Modulele cookie care sunt absolut necesare din punct de vedere 
tehnic: Utilizăm anumite module cookie deoarece sunt absolut 
necesare ca pentru site-ul web și funcțiile sale să poată fi derulate 
corect. Aceste module cookie sunt plasate automat pe computerul 
dumneavoastră atunci când accesați site-ul web sau o anumită 
funcție, în cazul în care nu v-ați setat browserul să respingă 
modulele cookie. 
Modulele cookie care nu sunt absolut necesare din punct de vedere 
tehnic: Prin contrast, modulele cookie care nu sunt absolut 
necesare sunt plasate pe computerul dumneavoastră pentru 
operațiuni de îmbunătățire a facilității în folosire și a performanței 
site-ului nostru web sau de salvare a anumitor setări pe care le-ați 
făcut. Folosim module cookie care nu sunt absolut necesare din 
punct de vedere tehnic și pentru a determina informații [privind] 
frecvența utilizării anumitor zone ale site-ului nostru web pentru a-l 
putea orienta mai bine către nevoile și cerințele dumneavoastră în 
viitor. Nu stocăm module cookie care nu sunt absolut necesare din 
punct de vedere tehnic decât dacă și după ce ați confirmat, printr-
un click pe câmpul corespunzător, că ați luat notă de avizul nostru 
privitor la modulele cookie și veți continua să utilizați site-ul nostru 
web. 
 
Durata stocării 
Module cookie de sesiune: Cele mai multe module cookie sunt 
necesare numai pe durata sesiunii dumneavoastră pe actualul site 
web și a vizitei pe portalul My Porsche, urmând să fie șterse sau să 
devină invalide imediat după ce părăsiți site-ul sau după expirarea 
sesiunii (denumite „module cookie de sesiune”). Modulele cookie de 
sesiune sunt utilizate, de exemplu, pentru păstrarea anumitor 

informații, de exemplu conectarea dumneavoastră la Porsche sau 
pentru coșul de cumpărături, pe durata sesiunii. 
 
Module cookie permanente: Modulele cookie sunt stocate pe o 
perioadă mai lungă numai în cazuri izolate. Această operațiune are 
loc, de exemplu, pentru a vă recunoaște atunci când accesați site-
ul nostru web din nou și pentru a putea avea acces la setările 
salvate. Aceasta vă permite, printre altele, să accesați paginile mai 
rapid sau cu mai mare ușurință, sau vă scutește de nevoia de a seta 
de fiecare dată anumite opțiuni, cum ar fi limba preferată. Modulele 
cookie permanente sunt șterse automat după o perioadă predefinită 
după ce vizitați pagina sau domeniul din care modulul cookie a fost 
plasat pe computerul dumneavoastră. 
 
Module cookie de flux: Aceste module cookie sunt utilizate în 
comunicarea dintre diferite servere interne Porsche, fiind plasate 
pe computerul dumneavoastră la începutul interacțiunii ca utilizator 
și șterse după încetarea acesteia. Modulele cookie de flux primesc 
un cod unic de identificare pe durata interacțiunii, dar acesta nu 
permite tragerea unor concluzii privind clientul sau utilizatorul real. 
 
Furnizorii de module cookie 
Module cookie ale furnizorilor: De obicei, modulele cookie sunt 
plasate de către operatorul site-ului nostru web, solicitat de către 
noi, atunci când o persoană ne vizitează site-ul web. 
Module cookie ale terților Așa numitele „module cookie terță parte”, 
pe de altă parte, sunt plasate și utilizate de alte instrumente sau 
site-uri web, de exemplu, de furnizori de instrumente analitice de 
web. Pentru mai multe informații privind aceste instrumente de 
analiză Web și măsurarea numărului de persoane care au vizionat 
efectiv reclamele (reach), citiți întreaga poliță privitoare la modulele 
cookie. La rândul lor, furnizorii externi pot utiliza module cookie 
pentru afișarea de anunțuri publicitare sau pentru integrarea 
conținutului din rețelele de socializare, cum sunt extensiile pentru 
rețelele de socializare (social plugins). 
 
Utilizarea modulelor cookie pentru Web analytics și 
măsurarea numărului de persoane care au vizionat efectiv 
(reach) 
Noi folosim Google Analytics, un serviciu analitic de Web al Google 
Inc. („Google”). Google Analytics utilizează module cookie pentru a 
determina frecvența utilizării anumitor zone din site-ul nostru web și 
pentru a identifica preferințele. Informațiile despre utilizarea de 
către dvs. a ofertei noastre web (inclusiv a adresei IP scurte) 
generate de modulele cookie sunt transferate pe un server 
gestionat de Google în S.U.A. și sunt stocate acolo. Google va folosi 
aceste date în numele nostru și pe baza unui contract de prelucrare 
pentru a evalua utilizarea site-ului nostru, pentru a compila rapoarte 
despre activitățile site-ului nostru și pentru a furniza alte servicii 
legate de utilizarea site-ului nostru web și utilizarea internetului. 
Temeiul juridic pentru utilizarea Google Analytics îl constituia 
articolul 6 subparagraful (1) litera (f) din RGPD; interesul nostru 
legitim apare în acest sens în scopul utilizării descrise mai sus, în 
special în analiza, optimizarea și funcționarea economică a site-ului 
nostru. 
 
Ștergerea și opoziția față de utilizarea modulelor cookie 
Acceptarea modulelor cookie atunci când folosiți site-ul nostru web 
nu este obligatorie; dacă nu doriți ca modulele cookie să fie stocate 
pe dispozitivul dvs., puteți dezactiva opțiunea corespunzătoare din 
setările de sistem ale browser-ului dvs. Modulele cookie salvate pot 
fi șterse în orice moment în opțiunile privind internetul ale browser-
ului dvs. Dacă alegeți să nu acceptați niciun modul cookie, acest 
lucru poate conduce la restricții în ceea ce privește funcțiile oferite 
pe site-ul nostru web.  
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În plus, puteți dezactiva utilizarea modulelor cookie Google 
Analytics prin intermediul unui supliment pentru browser, dacă nu 
doriți analiza site-ului web. Puteți descărca acest program de 
completare de aici:  
 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . 
 
Acest program de completare stochează informații privind 
„excluderea voluntară” pe dispozitivul dumneavoastră care vă 
permite să corelați dezactivarea de către dumneavoastră a Google 
Analytics. Vă atragem atenția că acest tip de „excludere voluntară” 
are ca rezultat numai dezactivarea Google Analytics pentru 
dispozitivul și browserul de pe care a fost activată excluderea 
voluntară. În plus, este posibil să aveți nevoie să efectuați o 
reactivare dacă ștergeți modulele cookie din dispozitivul 
dumneavoastră. 

 
Ca o alternativă la programul de adăugare a browserului, cum ar fi 
pe dispozitivele mobile, puteți, de asemenea, să împiedicați 
colectarea de către Google Analytics făcând clic pe următorul link 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/. Va fi setat un 
"cookie de renunțare" pentru a preveni colectarea ulterioară a 
datelor dvs. Cookie-ul de renunțare este valabil numai pentru 
browserul utilizat și numai pentru oferta noastră de site-uri web și 
este stocat pe dispozitivul dvs. final. Dacă ștergeți cookie-urile din 
browser, trebuie să setați cookie-ul opt-out din nou. 
 
De asemenea, puteți activa funcția "Nu se poate urmări" pe 
dispozitivul dvs. final. Dacă această funcție este activată, 
dispozitivul dvs. termină informează serviciul respectiv că nu vrea 
să fie urmărit. 

 
Mai exact, la vizitarea site-ului nostru web pot fi stocate următoarele module cookie: 
 

Numele modulului 
cookie  

 
Necesar din 
punct de 
vedere tehnic? 

Durata stocării Furnizorul 
modulului cookie 

Scopul  

CIAM.s Da 
Modul cookie de 
flux 

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

Acest modul cookie este necesar pentru a 
verifica dacă browserul utilizatorului 
suportă module cookie. 

CIAM.m Da Modul cookie de 
sesiune 

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

Acest modul cookie este necesar pentru 
autentificarea utilizatorului. 

CIAM.h Da 
Modul cookie de 
sesiune 

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

Acest modul cookie este necesar pentru a 
stoca sesiunea și conectarea utilizatorului 
la portalul My Porsche. 

CIAM.status Da 
Modul cookie de 
sesiune 

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

Acest modul cookie este necesar pentru a 
monitoriza statutul sesiunii utilizatorului în 
portalul My Porsche. 

pcc.cookieAccepta
nce 

Da 

Modul cookie 
permanent 
(durata stocării: 
un an) 

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

Acest modul cookie stochează decizia 
utilizatorului privind stocarea modulelor 
cookie în browser pe partea laterală a 
acestuia. 

nonce.* Da 
Modul cookie de 
flux 

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

Acest modul cookie stochează decizia 
utilizatorului privind stocarea temporară a 
modulelor cookie în browser pe partea 
laterală a acestuia. 

PF Da Modul cookie de 
sesiune 

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

Acest modul cookie este necesar pentru 
autentificarea internă a utilizatorului între 
diverse servere Porsche. 

CIAM.pcc Da 
Modul cookie de 
sesiune 

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

Acest modul cookie este necesar pentru a 
stoca sesiunea și conectarea utilizatorului 
la portalul My Porsche. 

f5_cspm Da Modul cookie de 
sesiune 

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

Acest modul cookie este necesar pentru a 
redirecționa utilizatorul către un server 
intermediar prin intermediul dispozitivului 
de repartizare echilibrată a sarcinilor (load 
balancer). 

_utma Nu 

Modul cookie 
permanent 
(durata stocării: 
doi ani) 

Google 
Acest modul cookie stochează numărul de 
vizite efectuate de un utilizator pentru 
Google Analytics. 

_utmt Nu Modul cookie de 
sesiune 

Google 

Acest modul cookie stochează tipul de 
interogare în accesul utilizatorului pentru 
Google Analytics. Se face distincție între 
evenimente, tranzacții și elemente (items). 

_utmb Nu Modul cookie de 
sesiune 

Google 
Acest modul cookie stochează durata 
sesiunii unui utilizator pentru Google 
Analytics. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
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_utmz Nu Modul cookie de 
sesiune 

Google 

 
 
 

 

Acest modul cookie stochează pagina de 
trimitere de la care utilizatorul a accesat 
portalul My Porsche pentru Google 
Analytics. 

_utmv Nu 
Modul cookie de 
sesiune Google 

Acest modul cookie agregă datele stocate 
pentru Google Analytics pentru ca 
acestea să poată fi afișate de Porsche AG 
în rapoarte individuale, anonimizate. 

NREUM Nr. Modul cookie de 
sesiune, care 
este șters la 
închiderea 
browser-ului. 

New Relic Inc. Acest modul cookie este creat numai în 
browserele care nu acceptă API-ul de 
stabilire a timpului de navigare. Dacă un 
browser este prevăzut cu API-ul de 
stabilire a timpului de navigare, o interfață 
nativă poate fi utilizată pentru a stabili 
momentul de început al navigării. 

NRAGENT Nr. Modul cookie de 
sesiune, care 
este șters la 
închiderea 
browser-ului. 

New Relic Inc. Acest modul cookie este utilizat pentru 
comunicarea dintre parametrii 
utilizatorului final a New Relic Collector și 
agenții care rulează în aplicația sa web. 
Un simbol identifică și corelează urmele 
de tranzacționare la nivelul aplicației cu 
urmele corespunzătoare din browser. 

JSESSIONID Nr. Modul cookie de 
sesiune, care 
este șters la 
închiderea 
browser-. 

New Relic Inc. Acest modul cookie este utilizat pentru a 
stoca un identificator de sesiune, astfel 
încât New Relic să poată monitoriza 
numărul de sesiuni pentru o aplicație. 
Valoarea modulului cookie este generat 
de Jetty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
 
Ultima actualizare efectuată la : 01.08.2019 
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General Data Protection and Privacy Statement 
My Porsche and Porsche Connect Store 

 
 
We, Porsche Smart Mobility GmbH (hereinafter “we” or “PSM 
GmbH”), are pleased that you are visiting our website and pleased 
about your interest in our company and our products. Protecting 
your privacy when processing data is important to us. We take 
protecting your personal data and handling them confidentially very 
seriously. The processing of your personal data is only takes place 
within the scope of legal requirements of data protection law of the 
European Union, in particular, the General Data Protection 
Regulation (GDPR). With this privacy policy, we inform you about the 
processing of your personal data and your privacy rights in the 
context of the use of My Porsche, our Porsche Connect Store, and 
Porsche Connect Services (hereinafter, "Porsche Digital Service 
Infrastructure"). For information on other services and offers from 
other companies of the Porsche Group, please refer to the 
respective privacy policy of those services or companies. 
 
1. Controller and data protection officer; contact 

information 
 
The controller within the meaning of data protection and privacy 
laws is: 
 

Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Germany. 

 
If you have any questions or suggestions about data protection, you 
can e-mail us at smartmobility@ro.porsche.com, or the data 
protection officers directly at 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com, or write to the 
postal address below. 
 

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

 
2. Subject matter of data protection 
 
The subject matter of data protection is personal data. This means 
any information concerning an identified or identifiable individual 
(the data subject). This includes, for example, information such as 
name, postal address, e-mail address or telephone number, and 
also information that necessarily arises during and via the use of 
My Porsche, our Porsche Connect Store and the Porsche Digital 
Service Infrastructure, such as details about the start, end and 
scope of use of our website and your IP address. 
 
3. Type, scope, purpose and legal basis of data 

processing when using our websites 
 
Even if you use our website without logging in, data will be or may 
be collected. The text below provides an overview of the different 

types of collection and processing of data and the respective 
purposes of processing and legal bases. 
 
3.1 Automated data collection 
When you access our website, your Internet browser automatically 
transfers data for technical reasons. The following data are stored 
separately from other data that you may transmit to us: 
 
• date and time of access 
• duration of the visit to our website 
• type of Web browser / Web browser version 
• operating system used 
• the pages you visit on our website 
• volume of data transmitted 
• nature of event 
• system crashes and similar events 
• IP address 
• domain name 

 
This data is processed on the basis of article 6 subparagraph 1. 
point (f) of the GDPR to provide the service, to ensure technical 
operation and detect and eliminate interference. We thereby pursue 
the interest in enabling the use of our website and its technical 
functionality. When you visit our website, this data will be processed 
automatically. Without this provision, you will not be able to use our 
services. We do not use this data for the purpose of drawing 
conclusions about you. 
 
We normally delete this data after 13 months, unless by way of 
exception we need it for the purposes set out above. In such cases, 
we will delete the data immediately after the purpose ceases to 
exist. 
 
In addition, this data is also processed without being assigned to a 
specific person for the purposes of analysis and performance 
improvements. See paragraphs 3.2 and 3.3. for more detail. 
 
3.2 Data processing for improvement of our online offer 
 
The automated data we collect mentioned in paragraph 3.1 is 
furthermore used to improve the performance of Porsche Digital 
Service Infrastructure, to ensure the availability of our platforms, to 
optimise user experience, to further evaluate your use of the 
website, to compile reports on website activities for us, and to 
provide other services related to website and internet usage.  
 
We process your data based on our legitimate interest in the 
performance and availability of our products, as well as in the 
analysis of the use behaviour of our website visitors. The data will 
be stored for 13 months and not assigned to any particular person.  
In addition, we store cookies as part of the processing described 
here. See paragraphs 3.3 for more detail. 

 
3.3 Cookies 
When you visit our website, so-called ”cookies”, i.e. small files, can 
be stored on your device in order to offer you a comprehensive 
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range of functions to make your use more convenient and to 
optimise our offers. If you do not wish to use cookies, you can 
prevent their storage on your device by means of the corresponding 
settings on your Internet browser or use separate options for 
objecting to their processing. Please note that the functionality and 
functionality of our offer may be limited. For detailed information on 
the nature, extent, purposes, legal bases and possibilities of 
contradicting the processing of cookies, please refer to our Cookie 
Policy. 
 
We process information about our users via cookies to fulfill the 
contract with our users and for our legitimate interest in the user-
friendly and secure provision of our websites. 
 
4. Registering for your Porsche ID user account 
 
When you register for and use My Porsche, the Porsche Connect 
store, and the Porsche Digital Service Infrastructure, personal data 
are collected, processed, and used, and may be transmitted to 
third parties as described below, in order to provide you with all 
services with regard to My Porsche, the Porsche Connect store, 
and the Porsche Digital Service Infrastructure and to fulfill our 
contractual obligations that exist in this context. We perform all of 
the data processing described in this section either - to the extent 
indicated - based on your consent or to fulfill our contract with you. 
 
4.1 Registration process 
To use My Porsche, registration on the Porsche infrastructure is 
required. Registration can take place in two ways, and you are free 
to choose the method of registration:  
3. Invitation to register from authorized dealer 
If you wish, your authorized dealer will enter the data you have 
communicated to the dealer for you via the dealer’s access to our 
systems. In this case, you will then receive, for example, a link sent 
by e-mail via which you are required to confirm your registration. 
Please note that the authorized dealers are independent 
companies, and we have no influence over them. A second feature 
will be used for additional verification. One example is a code sent 
via text message that you then enter in My Porsche. 
 
4. Self-registration 
In the event that registration has not taken place via an authorized 
dealer, you can register yourself and enter your data on your own. 
In selected countries, you can also add a vehicle and use additional 
digital services that require vehicle ownership. To do this, you will 
also have to upload a copy of an identification document and proof 
of ownership and – if you are not the owner of the vehicle – a power 
of attorney from the vehicle owner after entering your vehicle 
identification number. These documents will be reviewed based on 
our verification criteria. As proof of successful verification, we will 
also store the names, dates of birth, places of birth, addresses, 
and validity information of the documents shown in the respective 
identification documents and the vehicle identification numbers, 
owner names, and addresses shown in the ownership 
documentation. After the verification process is complete, the 
copies of the documents will be deleted. Following successful 
verification, you will receive, for example, a link sent by e-mail via 
which you are required to confirm your registration. A second 
feature will be used for additional verification. One example is a 
code sent via text message that you then enter in My Porsche. 
 
(c) Required information during registration 
When you register on My Porsche, you will be required – in case of 
self-registration – to enter your e-mail address (Porsche ID), a 
password, your name and any titles and suffixes, contact and 
address information, mobile phone number, and, where applicable, 
the language in which you wish to communicate with us or – in case 
of registration through an authorized dealer – to confirm this 
information in My Porsche. This information is necessary in order 
to set up and manage a Porsche ID user account for you so that 
you can use the full range of services and functions offered by My 
Porsche and the Porsche Connect store. In selected countries, you 

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

after registration 
If you have registered for a Porsche ID user account, we will 
exchange basic information about your user account and your 
vehicles with responsible Porsche dealers in order to be able to 
serve you via our dealer organisation. In addition to the vehicle 
identification number, we transfer your user name (Porsche ID), the 
technical or sales availability of services and product offers for your 
user account or vehicle, as well as relevant events as part of the 
creation, modification or deletion of your user account, the linking 
of vehicles, the selection of traders, or the activation or deactivation 
of services.  
 
If you have selected an authorised dealer and provided your 
consent, your personal data stored with My Porsche, in particular 
contact data, support, contractual and service data, as well as data 
about your interests, vehicles and services used will also be 
exchanged with the authorized dealer and with synchronised with 
any personal data stored about you. If you no longer wish data to 
be transferred in the future, you can change this accordingly in your 
user settings. The aforementioned data will no longer be exchanged 
with the authorised dealer from that date. For technical reasons, 
both your consent and the termination of data exchange may take 
up to 24 hours to take effect. The legal basis for processing your 
data in this connection is your consent. 
 
4.3 Deletion of your Porsche ID user account 
If you delete your Porsche ID user account, your My Porsche profile 
will also be deleted when the contractual relationship ends, but upon 
expiration of your existing service licenses at the earliest. As far as 
data must be stored for legal reasons, these are blocked (so-called 
processing limitation). The data is for further use, especially for the 
use of services, and then is no longer available. The functionality of 
the services may be limited or eliminated. My Porsche will then no 
longer be available to you. If further responsible individuals within 
the Porsche Group and its sales organisation process personal data 
within their own responsibility, the processing of this data remains 
unaffected. If, on the basis of your consent, data has been 
exchanged with a dealer of your choice, we inform the dealer about 
the deletion of your Porsche ID user account. 
 
5. Recipients of personal data 
Internal recipients: Within Porsche Smart Mobility GmbH, only 
those persons who need this for the purposes mentioned in 
paragraph 3 above have access. 
 
External recipients:  
We only pass on your personal data to external recipients outside 
of Porsche Smart Mobility GmbH if this is necessary for the 
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provision of the respective Porsche Digital Service offer, if another 
legal licence exists, or if we have your consent. 
External recipients may include:  
 
a) Processors:  
Porsche AG group companies, or external service providers we use 
for the provision of services,  for example in the areas of technical 
infrastructure and maintenance for the Porsche Smart Mobility 
GmbH offer. These processors are carefully selected by us, and 
regularly checked, to ensure that your privacy is maintained. The 
service providers may only use data for the purposes specified by 
us.  
 
b) Public bodies 
Authorities and state institutions, such as public prosecutors, 
courts or financial authorities, to whom we must transfer personal 
data for legal reasons. Transfer takes place on the basis of article 
6 subparagraph 1. point (c) of the GDPR. 
 
c) Private bodies 
Dealers, cooperation partners or support personnel to whom data 
is transferred on the basis of consent, for the execution of a 
contract with you, or for the protection of legitimate interests, such 
as Porsche Centres, financing banks, other service providers or 
transport service providers. Transfer takes place on the basis of 
article 6 subparagraph 1. points (a), (b) and/or (f) of the GDPR. 
 
6.  Data processing in third countries 
If individual functions within the Porsche Digital Service 
Infrastructure are performed on our behalf by service providers 
whose registered location or place of data processing is not 
located in a Member State of the European Union or another state 
that is a signatory to the Agreement on the European Economic 
Area, we ensure before disclosure that there is either an adequate 
level of data protection and privacy within the recipient’s 
organization (e.g. through self-certification on the recipient’s part 
for the EU-US Privacy Shield or agreement of “EU standard 
contractual clauses” with the recipient) and/or that your consent 
has been received in sufficient form. 
 
You can contact us to receive an overview of the recipients in third 
countries and a copy of the specific contractual provisions that have 
been agreed to ensure an adequate level of data protection and 
privacy. To do this, please use the information stated in Sec. 1. 
 
 
7.  Further services for My Porsche 
 
7.1 Handling payment information 
To process payments for paid offers within the framework of My 

Porsche and Porsche Connect, we use a payment service 
provider assigned by us. For this purpose, we process your 
credit card details and the respective payment information.  
Management of your credit card information as well as the 
processing of payments is carried out via systems of the 
payment service provider on behalf of Porsche Smart 
Mobility GmbH. If you enter your credit card information, 
this is done directly via an input field of the payment service 
provider, who stores this information independently, 
encrypted on your end device. The encrypted information is 
then transferred from Porsche/from us to the payment 
service provider where it is stored and used for your 
payment. The legal basis for processing is fulfilment of the 
contract.   

 
7.2 Care through the Contact Centre 
You have the opportunity to be supported by our contact centre 
when using the Porsche Digital Service Infrastructure. For example, 
you can have changes made to your personal customer data, as 
well as online service bookings, and other services through our 
telephone contact centre . To do this, you must provide your 
Porsche ID to the contact centre. After identifying yourself by 

naming your Porsche ID or other security features, the contact 
centre accesses your Porsche ID user account or My Porsche 
directly and makes the desired changes/activities on your behalf. 
The contact centre staff only perform the tasks that you explicitly 
want. In addition, if you have consented to be contacted through 
the appropriate channels, the contact centre may actively contact 
you by phone/SMS/E-mail/instant messaging as required, to assist 
with registration, service activation and use. 
 
The legal basis for processing your data via the Contact Centre is 
fulfilment of the contract. 
 
7.3 Provision of service and warranty information 
In order to provide you with information about your vehicle, ongoing 
warranties and recall campaigns in My Porsche, we process 
equipment and vehicle master data, such as the vehicle 
identification number, ongoing warranties, the model year and a 
model image. The processing of your personal data takes place for 
fulfilment of our contract with you. The aforementioned data is 
provided to us for this purpose for the duration of the existence of 
your vehicle relationship.  
 
7.4 Service appointment request 
To request service appointments with Porsche dealers and service 
companies via My Porsche, we may provide customer and vehicle 
data to companies of your choice at your request. If you provide us 
with your consent to do so as part of a service request via My 
Porsche, we will provide your name, address, telephone number, e-
mail address, Porsche ID, vehicle identification number, vehicle 
model, the service dates you have selected, the scope of service 
you desire, and a supplementary message to your inquiry from you, 
as well as the desired contact channels for the dealer or service 
company chosen by you for the relevant inquiry. The transfer of 
your personal data is based on your consent once, within the 
context of the relevant service request.  
 
We store your respective service request for fulfilment of our 
contract with you for the duration of the existence of your user 
account. 
 
8. Rights of data subjects 
 
As the subject of data processing, you have numerous rights. 
Specifically: 
 
Right to information: You have the right to receive information 
regarding the data we store regarding you personally.  
 
Right of rectification and cancellation: You may demand the 
correction of incorrect data, and insofar as the legal requirements 
are met, the deletion of your data. 
 
Data portability: If you have provided us with data based on a 
contract or consent, you may, subject to legal requirements, 
require that you receive the data you provide in a structured, 
common and machine-readable format, or that we transfer it to 
another person in charge. 
 
Objection to data processing in the case of the ”legitimate 
interest” legal basis: You have the right, for reasons arising from 
your particular situation, to object at any time to the processing of 
data by us, insofar as this is based on the legal basis ”legitimate 
interest”. If you make use of your right of objection, we will stop 
processing your data, unless we can prove, in accordance with the 
legal requirements, compelling legitimate reasons for further 
processing that outweigh your rights.  
 
Opposition to cookies: You may also object to the use of cookies 
at any time. Details can be found in our cookie policy. 
 
Revocation of consent: To the extent that you have issued a 
statement of consent to the processing of your data to us, you can 
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revoke it at any time, with effect for the future. The legality of the 
processing of your data up until the time of revocation will be 
unaffected by this. 
 
Right to complain to the supervisory authority: You can also 
file a complaint with the relevant supervisory authority if you believe 
the processing of your data violates applicable law. To do this, you 
can contact the data protection authority with jurisdiction over your 
place of residence or country or the data protection authority that 
has jurisdiction over us. 
Your contact with us: In addition, you can contact us free of 
charge if you have any questions regarding the collection and/or 
processing of your personal data, your rights as a data subject, 
and/or any consent that may have been granted. To exercise any 
of the rights mentioned above, please contact 
smartmobility@ro.porsche.com or use the mailing address 
specified in Sec. 1 above. When contacting us, please make sure 
we are able to clearly identify you personally. 
 
10. Links to offers from third parties 
 

We provide for all necessary technical and organizational 
measures, in accordance with the state of the art, in order to ensure 
a level of protection appropriate to the risk in compliance with the 
applicable statutory requirements. 
 
11. Links to other websites 
 
Websites of other providers that are linked to from this website 
were and are designed and provided by third parties. We have no 
influence over the design, content, or functionality of these linked 
websites. We expressly distance ourselves from all content of all 
linked websites. Please note that the third-party websites linked to 
from this website may install cookies of their own on your end 
device and/or collect personal data. We have no influence over this. 
Please contact the providers of these linked websites directly as 
appropriate for information in this regard. 
 
Last updated: 01.08.2019 
 
 

mailto:connect@ro.porsche.com
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Specific Data Protection and Privacy Statement 
My Porsche Services and Porsche Connect Services 

 
 
In My Porsche or the Porsche Connect store, you can request My 
Porsche services or Porsche Connect services and activate service 
licenses. To do this, you must be registered with My Porsche and 
have a Porsche ID user account. Depending on the service, you can 
use and manage My Porsche services and Porsche Connect 
Services via various Porsche apps and My Porsche, and if available 
for your vehicle, in your vehicle via wireless network connection. 
 
1. Requesting and activating services 
 
You can request individual or multiple My Porsche services and 
Porsche Connect services and activate service licenses. When you 
select the respective service or service package, you can also view 
the specific information on the collection, processing, and use of 
data within the scope of the service in question under the product 
descriptions for the individual services. To perform and fulfill a 
request and the contractual relationship with you that is associated 
with it, we process and use not only the relevant request 
information, but also your personal data that were collected upon 
registration. You can change your billing address before the 
request process is complete. In this case, we will use this address 
information that you have provided for billing and invoice 
processing purposes. 
 
To process payments for paid offers within the framework of My 
Porsche and Porsche Connect, we use a payment service provider 
assigned by us (see item 5 of the My Porsche and Porsche Connect 
Store General Privacy Policy). For this purpose, we process your 
credit card details and the respective payment information. 
Management of your credit card information as well as the 
processing of payments is carried out via systems of the payment 
service provider. When booking services that are liable to a charge, 
we will transfer the invoice amount and a unique transaction code 
to the payment service provider to enable your payment to be 
identified for the purpose of payment processing. If you enter credit 
card information in order to book services, this is done directly via 
an input field of the payment service provider. The legal basis for 
processing is fulfilment of the contract. For more information about 
how credit card information is handled and payments are managed, 
see the "General Privacy Policy" - My Porsche and Porsche Connect 
Store. 
After the request process is complete, you can activate the 
services. When you do this, the authorization for use will be stored 
by the system, and the list of available services will be updated 
accordingly. 
 
In order to use certain Smart Mobility Services (e.g. charging 
station offers), a personalised card (Porsche ID Card) containing 
RFID chips is sent by post in many countries when purchasing a 
product. After delivery, the card needs to be activated on the My 
Porsche portal and can then be used for authentication with the 
supported infrastructure (e.g. public charging station). An 
identification number is stored on the card, which can be used to 
assign you to your user account. No personal data, in particular 
your name or address, is stored digitally on the card itself, beyond 
the identification number.  
If lost, the card can be blocked on the My Porsche portal by the 
user. 
After delivery, the Porsche ID card can be used directly with the 
supported infrastructure (e.g. public E-charging pedestals). 
Unless stated otherwise, we carry out the processing described in 
this section for fulfilment of our contract with you on the basis of 
article 6 subparagraph 1. point (b) of the GDPR. 
 

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

 
You can use the My Porsche services and Porsche Connect 
services that have been requested, depending on the service, in 
your vehicle (to the extent available for your vehicle) via wireless 
network connection or via further end devices in My Porsche, your 
Porsche Connect app, and the Porsche Car Connect app and, 
where applicable, also from multiple or all access points. To this 
end, your vehicle or the respective end device will connect to the 
Porsche Digital Service Infrastructure. 
 
If you use the online services requested via My Porsche or the 
Porsche Connect store in your vehicle or on further end devices, 
we will process personal data of yours for purposes of enabling the 
use of the online services, for support purposes, and for further 
specifically defined purposes. Unless otherwise noted, we collect, 
process, and use your personal data only within the scope 
necessary to enable the use of the respective My Porsche service 
or Porsche Connect service. 
 
When you use the individual My Porsche services or Porsche 
Connect services, the following categories of personal data will be 
processed, depending on how the relevant service works, in order 
to provide you with the services in this context and to fulfil the 
associated contractual relationship with you. 
a) Identification information, such as the vehicle information 

number, your Porsche ID, and device and system IDs of your 
end devices and mobile radio modules that are needed in 
order to identify you personally or to identify your end device 
or vehicle to establish connections, for the use of services, 
or for access to content. 

b) Authorization information that includes the fact that the 
vehicle or the relevant end device has been activated for the 
respective Porsche Connect service and that can be 
associated with your registration data from the Porsche 
Digital Service Infrastructure. 

c) Login information that is needed when you wish to use 
services of other providers that require a login in your vehicle 
or on further end devices. 

d) Communication information that is necessary in order to 
establish a connection between your vehicle and/or other 
end devices and our servers or with the servers of third-party 
providers of content for Porsche Connect services. 

e)  Location and movement information required to use 
location-related content. 

f) Voice data that enable voice control and voice entries in 
certain Porsche Connect services. Voice data are transferred 
to us from the vehicle or an end device in recording form for 
the purpose of conversion to text. The text that is then 
generated by a service provider is transferred back to the 
vehicle, and the recording is subsequently deleted at our 
end. 

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

h) Billing data such as an itemised bill from charging operations: 
If necessary, we will combine this information with your 
address and payment information for individual billing 
purposes. 

i) Further content that must be exchanged with us or with 
service providers in order to be able to perform a service for 
you. 

 
For detailed information on which data are collected and processed 
within the scope of which online service, please see the relevant 
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online service descriptions at https://connect-
store.porsche.com/ro/en/. 
 
We store the service call in connection with your vehicle 
identification number and a time stamp for a period of 12 months 
as a database for creating anonymised use statistics. 
 
Unless otherwise stated here or indicated in a specific description, 
we will process your personal data in each case in order to fulfil the 
contractual relationship with you. 
 
3. Use of services of a third-party provider 
 
If you use services of third-party providers that you cannot request 
via My Porsche or the Porsche Connect store, content from these 
services may be displayed in your vehicle or on your end device, 
and information may be exchanged between your vehicle or end 
device and the service provider. By linking a mobile end device with 
your vehicle, content will only be reflected in your vehicle’s built-in 
infotainment system (Porsche Communication Management, or 
PCM). We do not access these services of third-party providers, nor 
do we take note of any content. Therefore, please note the relevant 
data protection and privacy information provided by the third-party 
provider. 
When you use such third-party services, it is possible that personal 
data will also be used beyond the scope necessary to perform the 
service and for the proper functioning of the service. 
 
We have no influence over the processing of data by these third-
party providers or over the location of data processing. Therefore, 
please consult the relevant third-party providers for information on 
the nature, scope, and purpose of the collection and use of 
personal data with regard to the respective online service. 
 
We perform all of the data processing described in this section, 
namely the transfer to the third-party provider, in order to fulfill our 
contract with you. 
 
4. Special notes on using the Porsche Connect services 

in the vehicle 
 
Depending on the model and the equipment installed, your vehicle 
can be connected to the Porsche Digital Service Infrastructure via 
a mobile phone connection, e.g. by means of the PCM integrated 
in your vehicle, or via the wireless interface for vehicle-related 
services ("Connected Gateway" or cGW for short). This enables you 
to use Porsche Connect services booked through our Porsche 
Connect Store in your vehicle, as well as any third-party services 
you may have booked elsewhere, separately from our offering. 
4.1. Connectivity 
 
Depending on the equipment installed in your vehicle, connectivity 
may be established by dialling into the vehicle interfaces using a 
WiFi connection provided by an external terminal or by means of 
one or more wireless modules in your vehicle. Depending on your 
vehicle equipment, the wireless network modules in your vehicle 
may have an pre-installed or pre-assigned plug-in SIM card or a 
permanently installed SIM card.  
Unless expressly noted otherwise, we perform all of the data 
processing described in this section to fulfill our contract with you. 
 
4.1.1 Definitions 

a) Installed insertable SIM card 
Depending on the features of your vehicle, you can 
establish connectivity in your vehicle yourself by way of 
a SIM card that you install in the vehicle and that you 
have received from your respective wireless network 
provider (“installed insertable SIM card”). Your 
respective wireless network provider is responsible for 
your own installed insertable SIM card and the data-
processing processes associated with it. Please contact 
your respective wireless network provider for 

information on the nature, scope, and purpose of the 
collection, processing, and use of data and on data 
security during signal transmission. 

b) Pre-installed insertable SIM card 
Depending on the features of your vehicle, connectivity 
can be provided by an insertable SIM card that the 
manufacturer has already pre-installed for you (“pre-
installed insertable SIM card”). For more information on 
country availability, please see https://connect-
store.porsche.com/ro/en/. 

c) Permanently installed SIM card 
Depending on the features of your vehicle, connectivity 
can be established by a SIM card that has already been 
installed directly in your vehicle by the manufacturer and 
that is not replaceable (“permanently installed SIM 
card”). A permanently installed SIM card cannot be 
removed manually to stop connectivity. For information 
on responsibilities for the data-processing processes in 
connection with the permanently installed SIM card, 
please see Sec. 4.1.3 below. 

d) Network operator and virtual network operator 
The (telecommunication) “network operator” operates a 
telecommunication network and provides the respective 
participants with access to this network. The “virtual 
network operator” puts together individual network 
solutions based on the infrastructures and technologies 
of various network operators without possessing a 
network infrastructure of its own. 

 
4.1.2 Data storage during vehicle production 
If your Porsche vehicle is equipped with a pre-installed insertable 
SIM card or a permanently installed SIM card, we store the SIM card 
numbers (ICCID, IMSI, MSISDN), in conjunction with the respective 
device and vehicle identification number, during the vehicle 
production process. This data storage takes place for the purpose 
of managing SIM card numbers and to match the vehicle with a SIM 
card number in the event that government agencies request 
information from Porsche Smart Mobility GmbH, for example. 
 
4.1.3 Data exchange in the case of permanently installed SIM 
cards 
Wireless network modules in Porsche vehicles with permanently 
installed SIM cards that are active dial in, where available, to 
wireless networks of the respective network operator – regardless 
of whether you are registered for Porsche Connect or have 
requested Porsche Connect services. Telecommunication data 
(data collected, processed, and used based on the provision of the 
telecommunication service or to establish connectivity) may be 
exchanged for the purpose of the wireless network connection or 
to establish connectivity and, where applicable, to perform the 
relevant online functions of the Porsche Connect services you have 
requested in your vehicle via the wireless networks of the 
respective network operator, e.g. with wireless cells. 
Within the scope of the wireless network connection, it is not 
impossible that when signals are transmitted via public 
telecommunication networks outside your vehicle, third parties, 
especially network operators, can access certain information and 
potentially determine your location. In addition to the respective 
network operator, virtual network operators may also have access 
to this information in the process. 
Provision of connectivity via permanently installed SIM cards takes 
place through the following virtual network operator: 
• CUBIC Telecom, Cubic Telecom Limited, Corrig Court, Corrig 

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

Germany. 
Please contact the virtual network operator for information on the 
nature, scope, and purpose of the collection, processing, and use 
of data and on data security during signal transmission. 
 
4.1.4 Data processing within the scope of telecommunication 

services 

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

services 
If you request or have requested expanded connectivity services, 
such as Wi-Fi packages, activation and deactivation information is 
exchanged between our system, your vehicle’s wireless network 
interface, and the virtual network operator for the purpose of 
activating and deactivating the data packages of the permanently 
installed SIM card in Porsche vehicles. 
 
To manage the pre-installed insertable SIM cards and permanently 
installed SIM cards in Porsche vehicles and to calculate the volume 
of data available to you and the volume of data used within the 
scope of any data package you may have requested, the vehicle 
identification number, your SIM card numbers, the associated SIM 
card status and, where applicable, the volume of data used and 
remaining in the respective period are additionally exchanged 
between our system, your vehicle’s wireless network interface, and 
the virtual network operator and stored by us for the duration of the 
respective contractual relationship. We also store the 
aforementioned data for a period of 12 months as a basis for 
generating anonymized use reports. 
 
4.1.6  Further data processing due to legal obligations 
Beyond the data processing described in Sec. 4.1.3 through 4.1.5 
above, we collect, process, and use telecommunication data (data 
that are collected, processed, and used based on the provision of 
the telecommunication service and/or to establish connectivity) 
only based on and in compliance with applicable legal obligations 
that apply to us – for example, to fulfill our statutory obligations to 
store personal data for, and release personal data to, security and 
law enforcement agencies. 
 
The legal basis for the processing of your data is the fulfillment of 
a legal obligation that applies to us and/or our legitimate interest in 
complying with statutory requirements. 
 
4.1.7 Joint responsibility for identity checks 
The laws in some countries, may require an identity check based 
on identity papers documents in order to book certain 
telecommunications services. In relation to data processing when 
carrying out such identity checks, we are jointly responsible with  
 
• IDnow GmbH, Auenstr. 100, 80469 Munich, Germany. You can 
view the privacy policy of our cooperation partner IDnow GmbH vis 
the following link: https://go.idnow.de/privacy/en. 
 
Here, together with IDnow GmbH, we wish to set down the purpose 
of processing personal data and the means used. To enable the 
identity check to be carried out, you will be forwarded to the 
external page of the service provider, IDnow as part of the service 
booking procedure. As part of the process, we will, at your request, 
send the service provider the information to be verified (your name, 

address and date of birth) and, in order to be able to trace the 
identity check result at a later point, a reference number. As part 
of the identity check, the service provider will compare the 
aforementioned data with your identity document and store the 
data, as well as an optoelectronic copy of the identification 
document, a photo of the verified person and an audio record of 
the session. Following the identity check, the service provider will 
inform us of the identity check result, using the reference number. 
Personal data resulting from this identity check will only be shared 
with third parties if we are legally obliged to do so. Only in such 
cases will we obtain access to a copy of your identification 
document from the service provider, for the purpose of fulfilling our 
legal obligations. If your Porsche ID account is deleted, the relevant 
data shall be automatically deleted at the end of the following 
calendar year. 
 
The legal basis for our processing of your personal data in order to 
carry out an identity check is Article 6 paragraph 1 letter c) and/or 
f) GDPR (General Data Protection Regulation), as the identity check 
is the fulfilment of a legal obligation by which we are bound, or 
reflects to our legitimate interest in complying with legal 
requirements. 
 
As the jointly responsible party together with IDnow GmbH, we have 
determined in an agreement according to Article 26 GDPR how the 
respective functions and relationships in the processing of personal 
data are to be structured and who is to satisfy which data protection 
obligations, in particular with regard to ensuring an adequate level 
of security, the implementation of your rights as a data subject, the 
fulfilment of data protection obligations, as well as the monitoring 
of potential data protection incidents, including the assurance of 
reporting or notification obligations (as required). You can use the 
contact details provided at 8. (General Data Protection and Privacy 
Statement) to request further information about this agreement; we 
shall then supply you with the key provisions.  
 
You are welcome to contact either of the jointly responsible parties 
with questions or to exercise your rights as a data subject. In the 
spirit of the aforementioned agreement, we will consult with IDnow 
GmbH in accordance with Article 26 GDPR in order to answer your 
inquiry and, if necessary, to fulfil your wish to exercise your rights 
as a data subject.  
 
Personal data is exchanged between the jointly responsible parties 
takes place on the basis of Article 6 (1) (f) GDPR, as we have a 
legitimate interest in the effective implementation of identity checks 
in cooperation with IDnow GmbH. 
4.2. Setting up a vehicle and establishing a vehicle 

connection 
To be able to use services in your vehicle, your vehicle must be 
stored in your Porsche ID user account. To this end, you need to 
enter the vehicle identification number in My Porsche or have this 
done by your authorized dealer. We will process your vehicle 
identification number for the purpose of verification, to establish a 
vehicle connection and to identify the vehicle in the context of the 
use of services, and also to activate and provide services and for 
other purposes defined and explained in detail in the respective 
place, as well as the identified legal basis.To ensure that you can 
connect your vehicle to the Porsche Digital Service Infrastructure, 
our system creates and stores a “pairing code” that is displayed to 
you in My Porsche. 
 
For verification purposes, you will also have to upload a copy of an 
identification document and proof of ownership and – if you are not 
the owner of the vehicle – a power of attorney from the vehicle 
owner after entering your vehicle identification number or present 
these items to your authorized dealer. These documents will be 
reviewed based on our verification criteria. As proof of successful 
verification, we will also store the names, dates of birth, places of 
birth, addresses, and validity information of the documents shown 
in the respective identification documents and the vehicle 
identification numbers, owner names, and addresses shown in the 
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ownership documentation. After the verification process is 
complete, the copies of the documents will be deleted. 
 
After your vehicle has been matched with your Porsche ID for the 
first time or a subsequent time, the vehicle must be connected to 
the Porsche Digital Service Infrastructure. To do this, enter the 
“pairing code” shown in My Porsche in your vehicle’s PCM. Your 
vehicle then registers on our system with the "pairing code" and the 
vehicle identification number. We require this information in order 
to be able to identify your vehicle during use, for example when it 
calls up a service, so that we can check your Porsche ID user 
account and its entitlement to use services. After successful 
identification, our system will send a list of currently available 
services to your vehicle. 
To use services that are especially critical to safety and security, 
you will have to enter a separate four-digit PIN. You can set up your 
personal PIN in My Porsche and change it there at any time. The 
PIN is stored with encryption. When you enter the PIN in your 
vehicle, it is also encrypted and transmitted to our system for the 
purpose of checking authorization. 
Unless otherwise indicated, we will process your data under the 
conditions described in this section to fulfil our contract with you. 
 
4.3 Retrieving the list of available services and accessing 

services 
Whenever you start or finish a journey and when you select some 
services, your vehicle first registers in the Porsche Digital Service 
Infrastructure with the vehicle identification number. We require this 
information in order to assign your vehicle to your Porsche ID user 
account and to allow us to check that you are entitled to use the 
services. When you log on at the start or end of a journey, an up-
to-date list of the available services will also be sent to your vehicle. 
We will process your data in order to fulfil our contract with you. 
 
We store and use the retrieval of the list of available services and 
the service call in connection with your vehicle identification number 
and a time stamp for a period of 12 months as a database for 
creating anonymised use statistics.  
4.4 Deactivating services and data exchange 

a) Depending on the type of wireless network connection, 
the vehicle model, the equipment in your vehicle and the 
activated services, the data exchange of the vehicle 
may:removing the SIM card or disconnecting your end 
device, if the wireless network connection is established 
via an installed or pre-installed insertable SIM card or a 
Wi-Fi connection; or 

b) adjusting the settings accordingly in the options menu of 
your vehicle’s PCM. Individual services may not function 
in full or at all if this is done. 

Depending on the vehicle model and the equipment installed, 
vehicle occupants can deactivate data exchange by the PCM or the 
vehicle's Connected Gateway via the wireless connection in the 
system settings, e.g. by switching off the PCM wireless module or 
by activating "private mode". 
 
Depending on the vehicle model and equipment, services and 
functions can also be deactivated individually or in groups. 
 
Any legally required functions and services present and in 
operation, such as the traffic emergency call system "SOS-Call" or 
other emergency call systems, as well as the basic functions 
required for this purpose, shall be excluded from operation.  
 
In order for us to provide these services and functions on a case-
by-case basis, if your vehicle has these services, it may be 
necessary for the vehicle to maintain a wireless network connection 
to wireless cells of the relevant mobile operator (see section 4.1 in 
relation to data exchange in the context of connectivity) and in 
individual cases, to exchange data via a wireless connection, as 
described in the relevant service descriptions at 
www.porsche.com/connect . Services that cannot be deactivated 

are marked as such in the vehicle's Options menu under "Private 
Mode". 
 
4.5 Use of the online services by unregistered drivers 
If other persons use your vehicle, then, depending on the vehicle 
model and equipment, as well as the activated services, the data 
mentioned in section 2 a) to a) may also be gathered , processed 
and used in relation to these persons. If the other person does not 
have a Porsche ID user account, this information will be gathered 
and stored under your Porsche ID user account for technical 
reasons.  
 
4.6  Online software update 
If you have activated Online Software Updates in My Porsche, data 
may be exchanged between our systems and your vehicle for the 
purpose of updating the software of your vehicle systems and for 
troubleshooting software failures as part of service activities. For 
this purpose, your vehicle identification number, device 
identifications and their current software version, your Porsche ID 
and authorisation information are exchanged with our systems at 
regular intervals. In individual cases (e.g. update actions), 
information about the vehicle equipment as well as information 
about the technical condition of your vehicle are transferred to our 
systems. You can terminate Online Software Update and the 
associated processing of personal data by deactivating the function 
in My Porsche. 
 
4.7. Product analysis, improvement and processing of swarm 
data 
Depending on your vehicle's equipment, your vehicle may transfer 
infotainment system usage data, technical vehicle data and related 
environmental data, along with a temporary identification key, to 
our systems, providing you agree to transfer data as part of the 
vehicle installation in the PCM of your vehicle, or activate the 
function in the PCM of your vehicle. We use the data transferred for 
the purpose of analysing and improving our products and services.  
 
Individual services, such as real-time traffic or safety radar, rely on 
providing information about, for example, the location, the 
environment and the movement of your vehicle, as well as data from 
other vehicles, in order to obtain new and more accurate 
information, such as current traffic and road conditions (swarm 
services). For this purpose, as part of vehicle use, the location, 
vehicle and environmental data and movement information from 
your vehicle may be transferred. We provide the aforementioned 
data to third parties in aggregated form only, and without reference 
to you or your vehicle. 
 
The processing of this data for product analysis and improvement, 
as well as the processing of swarm data is based on our legitimate 
interest in the analysis and improvement of our products and 
services, as well as the provision of more precise content in the 
context of swarm services. 
 
You can deactivate the transfer of data for these purposes at any 
time in the settings of the PCM of your vehicle under "Porsche 
Connect". Please note that this may limit the functionality of 
individual services when deactivated, in particular swarm services 
such as real-time traffic or safety radar. The exchange of data can 
also be prevented by setting "Privacy mode" into operation in 
accordance with paragraph 4.4. 
 
5. Rights of data subjects 
 
As the subject of data processing, you have numerous rights. 
Please see Sec. 9 of the General Data Protection and Privacy 
Statement for My Porsche and the Porsche Connect Store for 
information on this. 
 
6. Amendments to this data protection and privacy 

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

Last updated: 01.08.2019 
 

  

https://connect-store.porsche.com/ro/en/t/privacy
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Porsche Smart Mobility Cookie Policy 

 

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

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

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
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The opt-out cookie is only valid for the browser used and only for 
our website offer, and is stored on your end device. If you delete 
cookies from the browser, you must set the opt-out cookie again. 

 

You can also activate the "Do Not Track Function" on your end 
device. If this function is activated, your end device informs the 
respective service that they do not want to be tracked. 

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

Cookie name 
 
Technically 
necessary? 

Storage 
duration 

Cookie provider Purpose 

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

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

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

This cookie is necessary for user 
authentication. 

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

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

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

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

pcc.cookieAccepta
nce 

Yes 

Permanent 
cookie (storage 
duration: one 
year) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_utma No 

Permanent 
cookie (storage 
duration: two 
years) 

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

_utmt No Session cookie Google 

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

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

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

_utmv No Session cookie Google 

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

NREUM No Session cookie, 
which is deleted 
on closing the 
browser. 

New Relic Inc. This cookie is only created in browsers 
that do not support the Navigation Timing 
API. If a browser supports the Navigation 
Timing API, a native interface may be 
used to determine the start time of 
navigation. 
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NRAGENT No Session cookie, 
which is deleted 
on closing the 
browser. 

New Relic Inc. This cookie is used to communicate 
between the end user metrics of the New 
Relic Collector and the agents running in 
its web application. A token identifies and 
correlates application-layer transaction 
tracks with corresponding browser 
tracks. 

JSESSIONID No Session cookie, 
which is deleted 
on closing the 
browser. 

New Relic Inc. This cookie is used to store a session 
identifier so that New Relic can monitor 
the session count for an application. The 
cookie value is generated by Jetty. 

Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
 
Last updated: 01.08.2019 
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