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Porsche to synonim ekskluzywności, jakości, indywidualizmu i sportowej doskonałości. Osobiste zaangażowanie naszych klientów jest dla nas 
bardzo ważne.  Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, abyśmy mogli  w przyszłości dostarczać Państwu najnowsze informacje na temat 

nowych produktów i usług Porsche. 

Formularz dobrowolnej zgody na wykorzystanie danych klienta 

Klient (Imię/nazwisko) Odpowiedzialne Porsche Centrum * 

Porsche Centrum Poznań 
ul. Warszawska 67 
61-028 Poznań

Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. 

Firma 

Adres 

Miasto i kod pocztowy 

Adres e-mail Data urodzenia Doradca sprzedaży 

Numer telefonu Telefon komórkowy 

ZACHĘCAMY DO WYRAŻENIA ZGODY NA OTRZYMYWANIE: CIEKAWYCH PROPOZYCJI WYDARZEŃ, SPECJALNYCH OFERT NA 
ZAKUP SAMOCHODU, AKCESORIÓW I CZĘŚCI ZAMIENNYCH, ZAPROSZEŃ NA PRZEGLĄDY SERWISOWE ORAZ DO BRANIA UDZIAŁU 
W BADANIACH SATYSFAKCJI  KLIENTA. WYRAŻENIE  ZGODY SPRAWI,  ŻE BĘDZIECIE  MIEĆ PAŃSTWO MOŻLIWOŚĆ WPŁYWANIA 
NA JAKOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW I USŁUG (MARKETING). 

❑ TAK 

wyrażam zgodę na używanie przez odpowiedzialne za mnie Porsche  Centrum * oraz wskazane spółki Porsche **  moich 
danych osobowych, tj. danych podanych w formularzu, danych zebranych o moich zapytaniach i zainteresowaniach, 
ofertach, zamówieniach i zleceniach w ramach relacji biznesowej z VGP lub z odpowiedzialnym za mnie Porsche Centrum, 
w celu marketingu dot. produktów i usług marki PORSCHE oraz innych powiązanych z marką PORSCHE akcesoriów, 
produktów i usług motoryzacyjnych, w tym także w celu profilowania na potrzeby marketingu, realizacji działań 
posprzedażowych polegających na analizie i badaniu satysfakcji klienta, zainteresowania marką, produktami i usługami 
marki  PORSCHE; 

W przypadku gdy marketing, o którym mowa powyżej, przybiera formę elektroniczną, wyrażam zgodę na otrzymywanie w/w informacji 
marketingowych i handlowych od lub w imieniu  odpowiedzialnego za mnie  Porsche Centrum * oraz wybranych spółek Porsche ** za 
pośrednictwem: 

❑ TAK poczty elektronicznej (email) 

❑ TAK wiadomości elektronicznych ( SMS/MMS) 

❑ TAK połączeń głosowych (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR)  

Wyrażenie w/w zgód jest dobrowolne. Brak zgody  oznacza, że nie będziemy przesyłać w/w informacji marketingowych i handlowych. W 
każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania swoich zgód  poprzez formularz na www.vw-group.pl/pl/prywatność lub kontakt z VGP 
jako centralnym punktem kontaktowym *** lub z  Odpowiedzialnym  Porsche Centrum. 

* Odpowiedzialne Porsche Centrum – wskazane powyżej na formularzu
** Wskazane spółki Porsche: Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. (VGP – importer Porsche w Polsce), Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG,  Porsche Central
and Eastern Europe s.r.o., Porsche Smart Mobility GmbH

*** Centralnym punktem kontaktowym w celu odwołania zgody lub uzyskania informacji dot. przetwarzania danych osobowych w związku ze zgodą i 
zapytań jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. Poznań (61-037) ul. Krańcowa 44, daneosobowe@vw-group.pl 

Potwierdzam otrzymanie klauzuli informacyjnej 

PODPIS: 

Imię i nazwisko Data 

http://www.vw-group.pl/pl/prywatność
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