Regulamin programu „Volkswagen dla Ciebie”
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 03.06.2020 r. i ustala zasady preferencyjnego
leasingu samochodów osobowych Volkswagen dla podmiotów współpracujących w Polsce z
koncernem Volkswagen AG.
1. Definicje dla celów niniejszego Regulaminu:
1.1. Pracownik - osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę/umowę o współpracę
(działalność gospodarcza; samozatrudnienie) na czas nieokreślony lub na czas
określony co najmniej 1 rok w jednym osoba zatrudniona w oparciu o umowę o
pracę/umowę o współpracę (działalność gospodarcza; samozatrudnienie) na czas
nieokreślony lub na czas określony co najmniej 1 rok w jednym z podmiotów
wymienionych w pkt 2, a także osoba zatrudniona na umowę o pracę/umowę o
współpracę (działalność gospodarcza; samozatrudnienie) w jednym z podmiotów
wymienionych w punkcie 2, w okresie co najmniej 2 lat bezpośrednio przed
przejściem na emeryturę,
1.2. Dostawca – Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
(61-037), ul. Krańcowa 44,
1.3. Finansujący - Volkswagen Financial Services Polska Sp z o.o., Warszawa (00124), Rondo Onz 1.
2. Oferta specjalna przysługuje Pracownikom niżej wymienionych podmiotów:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.,
Autoryzowane stacje dealerskie VW w Polsce,
Partnerzy serwisowi VW w Polsce,
Punkty sprzedaży i wydawania samochodów VW w Polsce,
Volkswagen Home,
MAN Bus Sp. z o.o., Oddział Sady, Oddział Starachowice,
MAN Truck&Bus Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie,
MAN Truck&Bus Polska sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie i sieć centrów
serwisowych spółki: Wolica, Sady k. Poznania, Czeladź, Gdańsk, Nowa Wieś
Wrocławska, Białystok, Małopole, Modlnica,
MAN Truck Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach,
MAN Accounting Center Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
MAN Diesel & Turbo Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
Scania Polska S.A. z siedzibą w Nadarzynie i sieć punktów serwisowych Scania
Polska S.A.: Białystok - Choroszcz, Bielsko-Biała, Częstochowa – Wrzosowa,
Gdańsk, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Grajewo, Kielce – Zagnańsk, Koszalin –
Biesiekierz, Koło, Kraków, Kwidzyń, Leszno – Lipno, Lublin – Świdnik, Łowicz,
Łysomice, Kalisz - Nowe Skalmierzyce, Okmiany, Olsztyn, Opole, Piła, Płock,
Poznań – Tarnowo Podgórne, Radom, Rzgów, Sandomierz, Sędziszów
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Małopolski, Siedlce – Kotuń, Sieradz, Słupsk, Solec Kujawski, Szczecin,
Tomaszów Mazowiecki, Warszawa – Nadarzyn, Warszawa – Radzymin,
Włocławek, Wrocław – Kąty Wrocławskie, Zielona Góra,
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.

Scania Production Słupsk SA z siedzibą w Słupsku,
Scania Finance Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Nadarzynie,
SE Bordnetze Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim,
Sitech Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach Dolnych oraz oddział w Głogowie i
Chociczy Małej (Zakład, Września),
Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie,
Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.,
Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach,
Volkswagen Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w tym Oddział Odlewnia
w Poznaniu oraz Zakłady w: Antoninku, Swarzędzu (Jasin), Białężycach,
Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. – z siedzibą w Warszawie,
Volkswagen Group Services Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

OFERTA PROGRAMU
3. Dostawca, za pośrednictwem autoryzowanych Dealerów VW w Polsce, udostępnia dla
Pracowników wybrane modele samochodów marki Volkswagen do zakupu poprzez
dedykowane produkty Finansującego na następujących warunkach:
3.1. Wartość raty wyliczana jest na podstawie specjalnych warunków finansowania
dostępnych w niniejszym programie.
3.2. Programem mogą zostać objęte samochody spełniające wymagania z załącznika
nr 2.
3.3. Pracownik może zakupić jeden samochód nie częściej niż raz na 12 miesięcy
(liczone od daty wydania samochodu znajdującej się na protokole wydania
samochodu).
WARUNKI PROGRAMU
4. W celu skorzystania z oferty programu, Pracownik zobowiązany jest w miejscu zakupu
do dokonania następujących czynności:
4.1. Przedstawić zaświadczenie z miejsca pracy, podpisane przez uprawnionego
pracownika Działu Kadr, potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy o
pracę/umowę o współpracę (działalność gospodarcza; samozatrudnienie) na czas
nieokreślony lub na czas określony co najmniej 2 lat w jednym z podmiotów
wymienionych w pkt. 2 niniejszego Regulaminu, a w przypadku Pracowników
emerytowanych, świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę o
pracę w jednym z Podmiotów wymienionych w pkt. 2 w okresie co najmniej 2 lat
bezpośrednio przed przejściem na emeryturę,
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4.2. Podpisać zamówienie zawierające szczegółową specyfikację zamawianego
samochodu (model, wyposażenie obowiązkowe, wyposażenie dodatkowe, cena),
4.3. Podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz
oświadczenie o woli wzięcia udziału w programie „Volkswagen dla Ciebie” na
warunkach określonych Regulaminem.
5. Niedostarczenie lub niekompletne wypełnienie dokumentów określonych w pkt 4.1-4.3
jest podstawą do odmowy przyjęcia zamówienia przez stację dealerską.
6. Pracownikom, o których mowa w pkt 2 regulaminu, przysługuje prawo do zakupu pojazdu
w ramach niniejszego programu wyłącznie u autoryzowanego Dealera, w którym są
zatrudnieni.
ZASTRZEŻENIA
7. W przypadku niezastosowania się przez Dealera do postanowień Regulaminu,
Pracownik traci prawo do skorzystania z preferencyjnych warunków zakupu samochodów
w programie pracowniczym przez 3 lata od daty ostatniego rozpoczętego okresu
wynajmu.
8. Dostawca zastrzega sobie, w każdym czasie, prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i
warunków w nim zawartych. W takim przypadku zamówienia zgłoszone w czasie
obowiązywania Regulaminu „w wersji przed zmianami” realizowane będą zgodnie z
postanowieniami tej wersji.
9. Oferta specjalna programu „Volkswagen dla Ciebie” obowiązuje do odwołania
i w zależności od sytuacji rynkowej może być modyfikowana.

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
1. Przetwarzanie danych osobowych następuje z poszanowaniem przepisów prawa
z zakresu ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwanego inaczej „RODO”.
2. W ramach programu „Volkswagen dla Ciebie” administratorem danych osobowych
Pracownika jest Dostawca jako organizator.
3. Zakres danych osobowych Pracownika przetwarzanych przez Dostawcę w celu
przystąpienia do programu i przyznania Rabatu pracowniczego jest następujący:
imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, dane o zatrudnieniu, dane dotyczące
zamówienia, dane dotyczące rejestracji samochodu.
4. Dane osobowe Pracowników przystępujących do programu „Volkswagen dla Ciebie”
są przetwarzane są dla celów tego programu na następujących podstawach
prawnych:
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- organizacji i obsługi oraz pozostałych czynności zmierzających do prawidłowego
wykonania postanowień Regulaminu zakupu samochodów w programie
„Volkswagen dla Ciebie” – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes Dostawcy wyrażający się w konieczności realizacji postanowień
regulaminu programu w związku ze zgłoszeniem przez Pracownika uczestnictwa w
programie
(podstawa
z art. 6 ust 1 lit. f RODO);
- w celu dokonywania rozliczeń wewnętrznych między Dostawcą oraz wybranym
autoryzowanym Dealerem oraz prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania
wewnętrznego sieci sprzedaży w związku z realizacją programu (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. f RODO);
- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego
interesu Dostawcy dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu udokumentowania realizacji programu, na podstawie przepisów prawa
podatkowego, celnego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, acz niezbędne w celu przystąpienia do
programu „Volkswagen dla Ciebie” i skorzystania z preferencyjnego leasingu.
6. W przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe Pracownika przystępującego do
programu „Volkswagen dla Ciebie” mogą być przetwarzane przez Dostawcę w celu
marketingu dotyczącego produktów i usług marki Volkswagen oraz innych
powiązanych z marką Volkswagen akcesoriów, produktów i usług motoryzacyjnych, a
także udostępniane podmiotom świadczącym usługi powiązane z produktami
Dostawcy, w tym usługi finansowe i ubezpieczeniowe w celu realizacji działań
marketingowych przez te podmioty. Wyrażenie zgód marketingowych jest całkowicie
dobrowolne i nie jest niezbędne do przystąpienia do programu „Volkswagen dla
Ciebie”.
7. Pracownik przystępujący do programu „Volkswagen dla Ciebie” ma prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Pracownik ma również prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w związku z celami opartymi na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Dostawcy (w takim przypadku Dostawca
przestanie przetwarzać dane Pracownika w tych celach, chyba że będzie w stanie
wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Dostawcy ważne prawnie
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności
Pracownika, lub dane będą Dostawcy niezbędne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń). Pracownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w każdym momencie i bez
względu na przyczynę (doprowadzi to do zaprzestania przetwarzania danych w tych
celach). Powyższe uprawnienia mogą zostać zrealizowane przez Pracownika przez
kontakt na adres email: daneosobowe@vw-group.pl.
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8. Dostawca przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych
osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa
w RODO.
9. Dostawca stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa odpowiadające ryzyku
z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru,
zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób
fizycznych. Dostawca ocenił prawdopodobieństwo wystąpienia i wagę zagrożenia.
Dostawca
w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych.
10. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pracownikach
są zawarte w formularzu oświadczenia o przystąpieniu Pracownika do programu
„Volkswagen dla Ciebie” (obowiązek informacyjny).
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:
Załączniki:
Załącznik nr 1.

Oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz
klauzulą informacyjną wraz z opcjonalnym wyrażeniem zgód
marketingowych zgodą na
przetwarzanie danych osobowych w
celach promocyjnych i marketingowych oraz weryfikację zatrudnienia.
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