Privacyverklaring ‘Share a Porsche’
In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe Porsche – in haar hoedanigheid van
verantwoordelijke – handelt ten aanzien van de privacy van de Gebruikers van de App die zij
gebruiken als onderdeel van het Share-a-Porsche Concept. Met een beginhoofdletter
geschreven termen die niet in deze verklaring zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die
daaraan is toegekend in de Algemene Voorwaarden ‘Share a Porsche’. Door de App te
openen, te installeren, te downloaden of te gebruiken gaat u akkoord met deze Share-aPorsche Privacyverklaring (hierna aangeduid als de ‘Privacyverklaring’). De tekst van deze
Privacyverklaring is gepubliceerd op www.shareaporsche.nl/algemenevoorwaarden, vanwaar
hij kan worden gedownload, gelezen, opgeslagen en afgedrukt.
Porsche neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus. Persoonsgegevens
zijn gegevens waarmee het mogelijk is de identiteit van een individu te achterhalen of
contact met hem of haar op te nemen. Gebruikers kunnen, wanneer zij gebruikmaken van de
App, te allen tijde worden verzocht hun persoonsgegevens te verstrekken aan Porsche of
een aan haar gelieerde partij. Porsche en de aan haar gelieerde partijen kunnen deze
persoonsgegevens

vervolgens,

met

inachtneming

van

het

bepaalde

in

deze

Privacyverklaring en de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’), met elkaar delen en
deze gebruiken. Porsche en de aan haar gelieerde partijen kunnen de persoonsgegevens
daarnaast koppelen aan andere informatie, met als doel onze producten, diensten, content
en advertenties verder te verbeteren. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons te
verstrekken, maar indien u dit niet wenst te doen, zijn wij in veel gevallen niet in staat u onze
producten of diensten aan te bieden of te reageren op uw vragen.
1.

Doel van de gegevensverwerking

1.1.

Porsche verzamelt persoonsgegevens om (i) de App en daaraan gerelateerde
diensten te kunnen aanbieden; (ii) uw Gebruikersaccount te beheren en de identiteit
van Gebruikers te controleren; (iii) de App en daaraan gerelateerde diensten te
exploiteren, te leveren, aan te passen en te verbeteren; (iv) content met betrekking
tot de App aan te bieden, te creëren, aan te passen en te verbeteren; (v) fraude met
en verlies van gegevens te voorkomen; (vi) voor interne doeleinden, waaronder
controle, gegevensanalyse en onderzoek om de App en de daaraan gerelateerde
diensten te verbeteren; en (vii) Gebruikers voor hen relevante berichten en e -mails te
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kunnen sturen (voor marketingdoeleinden).

2.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

2.1.

De

volgende

persoonsgegevens

worden

door

ons

verzameld:

(i)

naam,

telefoonnummer en e-mailadres van de Gebruiker en (ii) voertuiginformatie (aantal
afgelegde kilometers) en locatie.

2.2.

Porsche, Vodafone, Volkswagen Pon Financial Services en Clifford hebben toegang
tot de persoonsgegevens van Gebruikers. Behalve aan de hierboven genoemde
organisaties worden door Porsche geen persoonsgegevens doorgegeven aan of
gedeeld met derden. Porsche, de aan haar gelieerde partijen en/of de hierboven
genoemde organisaties doen in redelijkheid wat in hun vermogen ligt om ervoor te
zorgen dat de gegevens op de App juist zijn en eventuele fouten of tekortkomingen
zo snel als praktisch mogelijk nadat deze bekend worden te herstellen. Wij
garanderen echter niet dat de App storingsvrij en probleemloos zal werken en
aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of tekortkomingen.

2.3.

Vanwege de aard van de technologieën die worden gebruikt voor deze mobiele app,
waaronder het satellietsignaal van het Global Positioning System (‘GPS’), mobiele
(‘GSM’) en vaste communicatienetwerken en het elektronisch versturen van
gegevens over het internet, wordt elke aansprakelijkheid die op ons zou kunnen
rusten voor verlies van of voor vorderingen voortvloeiend uit het gebruik, of het niet
kunnen gebruiken, van de mobiele app of voor het vertrouwen op de via de mobiele
app verzonden gegevens, voor zover wettelijk mogelijk uitgesloten.

3.

Gebruikers

3.1.

Het is niet mogelijk voor een Gebruiker om de ritten en posities van andere
Gebruikers te zien. Een Gebruiker krijgt uitsluitend het reserveringsschema te zien.

3.2.

Een Gebruiker kan de meest recente positie van een Voertuig alleen zien als de
tijdssignalering van deze uitlezing buiten de reservering van alle andere Gebruikers
valt.

3.3.

Als het Voertuig wordt gebruikt zonder schema en de Voertuig-ID is toegekend aan
een andere bestuurder, is het niet mogelijk voor de Gebruiker om de positie te zien.
De Gebruiker ziet wel:


het

aantal

door

andere

Gebruikers

afgelegde

kilometers

brandstofverbruik / tankgedrag zoals dat eerder zichtbaar was;


de namen en foto’s/aliassen van de andere Gebruikers;



telefoonnummers van de andere Gebruikers;
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de reserveringen van andere Gebruikers;
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en

hun



de

laatst

bekende

positie

van

het

Voertuig

wanneer

het

niet

in

4.

gebruik/gereserveerd was.
Opslag van Persoonsgegevens

4.1.

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen op een server die zich binnen de
Europese Unie bevindt. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven naar
landen buiten de EU. Porsche bewaart de persoonsgegevens voor zover nodig om
haar in staat te stellen de diensten via de App te kunnen aanbieden.
Persoonsgegevens worden (maximaal) twee jaar opgeslagen en bewaard, of zo lang
als nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

5.

Google Analytics

5.1.

De App maakt gebruik van Google analytics, een door Google, Inc. (‘Google’)
aangeboden internet-analyseprogramma. Google maakt daarbij gebruik van cookies
die in redelijkheid geanonimiseerde analytische informatie over de Gebruikers van de
App bevatten. Deze stellen Porsche in staat beter inzicht te krijgen in het
gebruikspatroon ervan. Deze cookies kunnen door Google worden doorgegeven naar
en opgeslagen op servers die staan opgesteld in de Verenigde Staten. U kunt het
gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen van uw browser
dienovereenkomstig aan te passen. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor het
functioneren van de App.

6.

Beveiliging

6.1.

Porsche treft alle geëigende technische voorzorgsmaatregelen (door gebruik te
maken

van

beveiligde

servers

en

firewalls)

en

organisatorische

veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens veilig van het Voertuig en de App
over te brengen naar de server. Porsche treft daarnaast alle nodige maatregelen om
een veilige omgeving voor de persoonsgegevens te creëren en deze te beschermen
tegen ongeoorloofd gebruik.
7.

Eindgebruikersvoorwaarden Google Maps

7.1.

Door gebruik te maken van de Google Maps API Implementation die is opgenomen
in deze app, verklaart u zich gebonden aan de Gebruiksvoorwaarden van Google
(http://www.google.com/help/terms_maps.html).

8.

Wijzigingen en informatieverzoeken

8.1.

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. Uw rechten ui t hoofde

430000265/15624230.1

van deze Privacyverklaring worden niet ingeperkt zonder uw expliciete toestemming.
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Wijzigingen in de Privacyverklaring worden gepubliceerd op deze webpagina.
Ingrijpende wijzigingen worden op prominentere wijze kenbaar gemaakt (waaronder,
ten aanzien van bepaalde diensten, per e-mail). In verband met mogelijke
wijzigingen wordt u aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
8.2.

Mocht u vragen hebben of inlichtingen wensen over het verwerken van uw
persoonsgegevens of deze Privacyverklaring, dan kunt u een e-mail sturen naar
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info@shareaporsche.nl.
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