
Polityka Prywatności serwisu www.vwbank-szkolenia.pl

Właściciel Serwisu
Właścicielem  Serwisu  jest  Volkswagen  Bank  GmbH  Sp.  z.o.o.  Oddział  w  Polsce,  Volkswagen
Financial Services Polska Sp. z o.o. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1.

Cel Serwisu
Serwis www.vwbank-szkolenia.pl (zwany też Platformą Szkoleniowa) prowadzony jest w celu przedstawienia 
informacji o ofercie Volkswagen Bank GmbH Sp. z.o.o. Oddział w Polsce,Volkswagen Financial Services Polska 
Sp. z o.o. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. oraz w celu edukacji użytkowników w 
zakresie regulacji prawnych, procedur związanych ze sprzedażą produktów właściciela serwisu oraz 
zapewnienia jednej z możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Operator Serwisu
Operatorem Serwisu jest MUG sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ulicy Geodetów 32, 60 - 447 Poznań, 
o numerze statystycznym REGON 300564590, numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 7811799986.

Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorami danych osobowych Użytkowników Serwisu są Volkswagen Bank GmbH Sp. z.o.o. 

Oddział w Polsce (VW Bank), Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. (VWFS PL) oraz 
Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. (VW SU) – wszystkie z siedzibą w Warszawie, 
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.
Powyżej podmioty są współadministratorami danych osobowych.

2. Dane Użytkowników Serwisu przetwarzane są w następujących celach:
szkoleniowych  rozumianych  jako:  obsługa  Platformy  Szkoleniowej,  organizacja  szkoleń,
sporządzanie  analiz  i  statystyk  szkoleniowych,  kontrola  ewaluacji  wiedzy  –  podstawą  prawną
przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika Serwisu;

prawidłowego wykonania przez administratorów postanowień Regulaminu Platformy Szkoleniowej –
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia lub 
wykonania umowy (wykonanie obowiązków wynikających z Regulaminu Platformy Szkoleniowej);
integracji społeczności Użytkowników Serwisu celem wymiany doświadczeń, opinii itp. – podstawą 
prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratorów. Uzasadnionym 
interesem administratorów jest budowa zaangażowania Użytkowników Serwisu w wymianę 
doświadczeń, dzielenie się wiedzą, przekazywanie informacji zwrotnej w obszarach współpracy;
archiwalnych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony 
interes administratorów. Uzasadnionym interesem administratorów jest możliwość 
przechowywania danych na potrzeby audytowe.

3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przechowywane:
do momentu wycofania zgody Użytkownika Serwisu w zakresie szkoleń – w celach związanych 
ze szkoleniami i integracją społeczności Użytkowników Serwisu;
do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych (wizerunku) – w zakresie 
przetwarzania danych objętych wizerunkiem;
przez okres 5 lat od momentu zakończenia współpracy z administratorami – dla celów 
archiwalnych w zakresie szkoleń bankowych, leasingowych oraz szkoleń dla Użytkowników 
serwisu będących Pracownikami/Współpracownikami administratorów;
przez okres 10 lat od momentu zakończenia współpracy z administratorami – dla 
celów archiwalnych w zakresie szkoleń ubezpieczeniowych.

4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są lub mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym 
dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. MUG Sp. z o.o. sp.k., kurierom, podmiotom 
świadczącym usługi typu archiwizacja, niszczenie dokumentów oraz inne usługi administracyjne – 
przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z danym administratorem i 
wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

5. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa:
prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania;
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych – w zakresie, w jakim podstawą 
prawną przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów;
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – wycofanie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody

http://www.vwbank-szkolenia.pl/


przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać kontaktując się z administratorami poprzez 
adres email: kontakt@vwbank-szkolenia.pl lub pisemnie na adresy siedzib administratorów;
prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od VW Bank, VWFS PL oraz VW SU 
danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 
odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub 
przetwarzane na podstawie zgody. Istnieje możliwość otrzymania od VW Bank, VWFS PL oraz VW 
SU zasadniczej treści uzgodnień pomiędzy współadministratorami w zakresie przetwarzania danych
osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z VW Bank, VWFS 
PL, VWSU lub z właściwym inspektorem ochrony danych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zarejestrowania Użytkownika Serwisu na Platformie 
Szkoleniowej. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości rejestracji oraz korzystania z 
Platformy Szkoleniowej.

Inne informacje
W serwisie oprócz danych osobowych zbierane są niektóre informacje techniczne dotyczące 
użytkownika, takie jak używany system operacyjny, typ oraz wersja przeglądarki, liczba odwiedzin 
serwisu oraz adresy odwiedzanych stron internetowych, statystyki przeglądanych przez niego materiałów 
w serwisie, wyniki testów i quizów.
Automatycznie zbierane są tylko te informacje, które nie mają charakteru danych osobowych.
VW Bank, VWFS PL oraz VWSU może przekazywać zaufanym stronom trzecim (Agencje reklamowe, Sieć
Sprzedawców,  Hotele,  Firmy  szkoleniowe)  statystyki  zbiorcze  dotyczące  liczby  odwiedzin  oraz  inne
informacje związane z tym serwisem, które nie umożliwiają identyfikacji użytkowników.

Pliki Cookie
Na komputerach użytkowników serwisu są umieszczane informacje niezbędne do ich identyfikacji w postaci 
plików "cookie". Pliki cookie są używane jedynie do pobierania z dysku twardego informacji pozostawionych 
przez pliki cookie niniejszego serwisu. W przypadku, gdy użytkownik serwisu chce wiedzieć, kiedy plik tego typu 
jest zapisywany na dysku, powinien skonfigurować w odpowiedni sposób przeglądarkę internetową. Do 
prawidłowego funkcjonowania platformy zainstalowane są poniższe pliki cookie:

sesyjne - są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do 
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 
(przeglądarki internetowej).

google analytics – są plikami tymczasowymi i stałymi przechowywanymi na urządzeniu końcowym
Użytkownika i zbierającymi informacje o zachowaniu użytkownika w ramach platformy. 

Usunięcie plików cookie może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych 
funkcjonalności platformy.

Wstęp. Dane kontaktowe.
Niniejsza Polityka plików cookies dotyczy wykorzystywania plików "cookies", stosowania innych 
technologii internetowych oraz przetwarzania danych osobowych za pomocą technologii, które stosowane 
są na oficjalnych stronach internetowych marki Volkswagen, zwanych "Serwisem", "Serwisami" lub 
"stronami internetowymi". Wydawcą tych stron jest Volkswagen Financial Services (dalej zwany VWFS).
Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (świadczone przez 
Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (świadczone przez 
Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe (świadczone przez 
Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z 
o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi).

W niniejszej Polityce plików cookies znajdują się informacje dotyczące następujących zagadnień:

jakie technologie internetowe są stosowane na stronach 
internetowych; jakie dane przetwarzamy;
w jaki sposób, i do jakich celów wykorzystujemy i przetwarzamy te 

dane; do kogo i gdzie przesyłamy te dane.

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:

Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 
00-124, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 737500, o numerze NIP 1070041045;
Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 
1, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 490087, NIP



1070028292;
Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 
1, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 145750, NIP 782-12-35-452.

Podmioty te są współadministratorami danych.

Strony: www.vwleasing.pl, www.vwbank.pl     , www.vwfs.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w VWFS:

Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. – IOD_VWL@vwfs.com 

Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce – IOD_VWB@vwfs.com 

Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. – IOD_VWSU@vwfs.com

Cookies i stosowane technologie internetowe

1. Cookies

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. komputerze, tablecie, smartphonie) 
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Cookies nie są szkodliwe dla Użytkowników czy też dla ich urządzeń, nie wpływają w żaden na sposób na 
ich działanie. Nie powodują też zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w 
oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

2. Rodzaje cookies

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz 
"stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w 
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym 
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies (cookies mogą pozostawać na urządzeniu
Użytkownika w różnym czasie – może to być czas trwania sesji, albo ustawiony czas istnienia), lub do 
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies:

sesyjne - są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do 
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 
(przeglądarki internetowej).
google analytics – są plikami tymczasowymi i stałymi przechowywanymi na urządzeniu 
końcowym Użytkownika i zbierającymi informacje o zachowaniu użytkownika w ramach platformy.

Poza własnymi plikami cookies (sesyjne cookies), są wykorzystywane tzw. third party cookies (ang. 
ciasteczka stron trzecich). Wykorzystywane są one do zapewniania na stronie internetowej, lub za 
pośrednictwem strony internetowej właściwości lub funkcji pochodzących od stron trzecich, usługi 
analityki strony internetowej).

3. Adres IP

Adres IP jest unikalnym numerem przypisanym do komputera lub innego urządzenia komunikującego się 
za pośrednictwem protokołu internetowego.

Zakres zbieranych danych

Cookies identyfikują dane komputera i przeglądarki używane do przeglądania stron internetowych – 
pozwalają np. dowiedzieć się, czy dany komputer już odwiedzał stronę. Cookies zazwyczaj zawierają 
nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz 
unikalny numer.

W ramach Serwisu możemy przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania z witryny za 
pomocą komputera, tabletu czy smartfona lub innego urządzenia, do którego uzyskujesz dostęp do 
stron internetowych.

Za pomocą stosowanych technologii internetowych możemy przetwarzać np.:

dane urządzenia, takie jak: model sprzętu, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, adres 
IP, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia;

dziennik: czas korzystania z Serwisu, dane wyszukiwania oraz wszelkie informacje przechowywane
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w plikach cookie, które jednoznacznie identyfikują przeglądarkę lub konto Użytkownika;
dane dotyczące lokalizacji: dane o lokalizacji Użytkownika uzyskane za pomocą różnych 
technologii pozycjonowania, takich jak GPS, punkty dostępu Wi-Fi lub inne czujniki, które mogą 
dostarczać dane z pobliża urządzenia (po wyrażeniu zgody na lokalizację);
inne dane, np.: dane na temat korzystania z Serwisu, które możemy przetwarzać, jeśli 
odwiedzasz lub korzystasz z naszych stron internetowych.

Podstawa prawna i cel stosowanych technologii internetowych

Korzystanie z plików cookies lub podobnych technologii na naszych stronach internetowych odbywa się za 
zgodą Użytkownika (wyrażoną poprzez korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki) w celach 
analitycznych, statystycznych, dostosowywania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników (tj. 
pozostanie na stronie internetowej). W ten sposób Użytkownik zgadza się na to, iż cookies lub inne 
podobne technologie będą umieszczane w jego urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartphonie) 
oraz zgadza się na używanie informacji zapisanych w plikach cookies przez VWFS i dostawców 
zewnętrznych wskazanych w niniejszej Polityce plików cookies. W każdej chwili Użytkownik może cofnąć 
zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub skorzystać z dodatkowych możliwości zarządzania plikami
cookies. Szczegóły znajdują się w punkcie VI poniżej.

Domyślnym  ustawieniem  większości  wyszukiwarek  jest  akceptacja  wszystkich  plików  cookies.  Można
jednak zmienić ustawienia w wyszukiwarce, tak by żądała akceptacji plików cookies, aby akceptowała lub
odrzucała tylko niektóre rodzaje plików cookies, bądź też odrzucała wszystkie z nich.

Należy pamiętać, że niektóre pliki cookies są niezbędne do poprawnego funkcjonowania naszych 
stron internetowych, a ich usunięcie lub wyłączenie może obniżyć ich funkcjonalność.

Cookies lub inne technologie wykorzystywane są automatycznie, co nie oznacza, że na naszych stronach 
internetowych wykorzystywane są z zamiarem automatycznego podejmowania decyzji, lub w celu 
wywołania podobnego skutku prawnego, mogącego godzić w interesy lub prywatność Użytkowników.

Wykorzystujemy stosowane technologie internetowe do:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz 
optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać 
urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb;

zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;
analizy i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu 
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymania stanu sesji Użytkownika serwisu poprzez zapisywanie informacji o tym, jak Użytkownicy
korzystają  z  witryny.  Informacje  te  mogą  dotyczyć  najczęściej  odwiedzanych  stron  lub
ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookies służące
do zapisywania tzw. "stanu sesji" pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;

Funkcjonalności lub technologie partnerów zewnętrznych

Na naszych stronach korzystamy z opisanych poniżej narzędzi podmiotów trzecich związanych z 

analityką Google Analytics.

Korzystamy z narzędzi Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin 
Użytkownika w Serwisie, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził w serwisie czy przejścia 
pomiędzy poszczególnymi stronami. Informacje te są zbierane w celu generowania anonimowych statystyk
dotyczących funkcjonowania stron oraz umożliwienia analizy aktywności na stronie internetowej tak, aby 
jak najlepiej dopasować naszą ofertę do potrzeb Użytkowników. W tym celu wykorzystywane są pliki 
cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Na naszych stronach internetowych mogą znajdować się także zewnętrzne linki, np. do naszej strony 
na Facebooku, Twitterze, lub do naszego kanału na Youtube. Przy korzystaniu z tych linków 
Użytkownik opuszcza stronę internetową.

VWFS nie ma kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów 
społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia 
danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez 
zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Użytkownikom praw oraz opcji ustawień ochrony 
prywatności tych dostawców, Użytkownik może zapoznać się z informacją o ochronie danych 
odpowiedniego dostawcy.



Więcej informacji o dostawcach zewnętrznych:

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, 

USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Google LLC (także dla YouTube), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 

USA https://policies.google.com/privacy?hl=pl

W związku z możliwością udostępniania danych zbieranych przy pomocy cookies pochodzących od naszych
dostawców zewnętrznych, informujemy, iż niektóre dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Google LLC, Facebook, posiadają certyfikat EU-
US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła 
odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Cofnięcie zgody cookies

Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, 
poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub inne narzędzia służące do tego celu.

Użytkownicy Serwisu mogą cofnąć zgodę i dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików 
cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną 
obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym 
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi 
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

W wyniku zmiany ustawień w przeglądarce Użytkownika zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt -out. 
Służy on wyłącznie do identyfikacji sprzeciwu Użytkownika – braku zgody. Należy pamiętać, iż plik 
cookie opt-out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli Użytkownik usunie 
wszystkie cookies, lub będzie używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, to 
ustawienia opt-out trzeba dokonać ponownie.

W ramach systemów dostępnych jest wiele różnych przeglądarek internetowych. Szczegółowe informacje 
na temat ustawień dotyczących plików cookies można uzyskać w ustawieniach w menu używanej 
przeglądarki. Informacje o tym, jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki Użytkownik znajdzie w opisie 
funkcji pomocy przeglądarki, lub może skontaktować się z producentem oprogramowania odnośnie instrukcji
dotyczących wyłączania i usuwania plików cookies.
Informacje, w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych 
przeglądarkach internetowych znajdują się z tutaj:

w przeglądarce Internet Explorer™ https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-
delete-cookie-files-in-internet-explorer

w przeglądarce Mozilla Firefox ™ https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

w przeglądarce Chrome™ https://support.google.com/chrome/answer/95647?
co=GENIE.Platform %3DDesktop&hl=pl

w przeglądarce Opera™ https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ w 

przeglądarce Safari™ https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Informacje, w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w zakresie urządzeń mobilnych, 
znajdują się na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych (urządzenia 
z systemem iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry).

Użytkownik może także zmienić ustawienia dot. poszczególnych cookies stosowanych przez 
naszych zewnętrznych dostawców:

Google Opt-out

Blokowanie Google Analytics – Użytkownik może odwiedzić 
stronę https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat plików cookies i innych technologii śledzenia, w tym tego, jak je 
wyłączyć, znajduje się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Użytkownik może wyłączyć poszczególnych reklamodawców korzystających z historii wyszukiwania w celu



dostarczania internetowych reklam behawioralnych, odwiedzając 
stronę http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

VWFS informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre 
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Linki do innych stron www
Na stronach niniejszego serwisu mogą zostać umieszczone linki umożliwiające użytkownikom 
bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe. Volkswagen Bank GmbH Sp. o.o. Oddział w Polsce, 
Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z.o.o. nie 
odpowiada jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron, ani za treść 
informacji tam zawartych.

Bezpieczeństwo przekazywania danych osobowych
Bez względu na metodę przekazywania danych osobowych zawsze istnieje ryzyko przechwycenia ich przez 
osoby postronne. Volkswagen Bank GmbH Sp. o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Financial Services 
Polska Sp. z o.o. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. podjęły odpowiednie kroki w celu 
zminimalizowania ryzyka nieautoryzowanego dostępu do zebranych informacji osobowych, ich 
niewłaściwego użycia i wyeliminowania wszelkich niedokładności związanych z procesem zbierania tychże 
danych.

Zmiany
Powyższe zasady Polityki Prywatności mogą ulec zmianie w dowolnej chwili. Volkswagen Bank GmbH 
Sp. z.o.o. Oddział w Polsce., Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. oraz Volkswagen Serwis 
Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. może zmieniać, modyfikować lub wycofywać zawartość stron oraz dostęp do 
tego serwisu bez uprzedzenia.

Dane kontaktowe

Z Volkswagen Bank GmbH Sp. z.o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.
oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z.o.o. można się skontaktować pisemnie na adresy ich
siedzib.
Każdy z administratorów wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którymi można skontaktować
się poprzez adresy e-mail: w VW Bank: IOD_ VWB@vwfs.com, w VWFS Polska: IOD_VWL@vwfs.com, w
VW SU: IOD_VWSU@vwfs.com lub pisemnie na adresy siedzib administratorów.
Z inspektorami ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

mailto:IOD_VWL@vwfs.com
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