
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Zgłoś się 

FORMULARZ: 

Imię i nazwisko 
Numer telefonu 
Adres email 
Numer telefonu 
 

Pozostawienie przez Ciebie danych i wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza Twoją 
zgodę na uczestnictwo w Wydarzeniu Creative Talks driven by Porsche (dalej: „Wydarzenie”) 
oraz skontaktowania się z Tobą w celu przekazania szczegółów informacji dotyczących 
Wydarzenia z użyciem telefonu lub adresu email. Podanie Twoich danych jest dobrowolne, 
lecz niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu. 

Administratorem danych jest VMR Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-179), ul. 
Smoluchowskiego 5 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 
0000457328, NIP 7811884427, REGON 302400674 (VMR) działająca na zlecenie Porsche 
Centrum Wrocław. 

W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę i zrezygnować informując VMR o rezygnacji z 
dalszego kontaktu w tym zakresie (utrata zainteresowania Wydarzeniem będzie dla nas 
jednoznaczna z cofnięciem Twojej zgody w zakresie tego zapytania). 
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych poniżej. 

Obowiązek informacyjny RODO 

Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 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 
119, s. 1) (dalej RODO). 

Zakres danych: 

Imię i nazwisko, adres email, numer telefonu. 
Podanie tych danych jest dobrowolne lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu. 

Kto: 

• VMR Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-179), ul. Smoluchowskiego 5 wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i 
Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000457328, NIP 7811884427, REGON 



302400674 (VMR), adres email: hello@vmr.pl. Kontakt z koordynatorem ochrony danych pod 
adresem email anna.mazurek@vmr.pl lub pisemnie na adres siedziby z dopiskiem „KOD”. 

• Porsche Centrum Wrocław jako podprzetwarzający. 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej: 

• W celu skontaktowania się z Tobą i potwierdzenia zainteresowania Wydarzeniem w oparciu o 
Twoją zgodę wyrażoną poprzez pozostawienie Twoich danych i wysłanie formularza 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

• W przypadku potwierdzenia wzięcia przez Ciebie udziału w Wydarzeniu, w celu organizacji i 
obsługi Wydarzenia oraz prawidłowego wykonania postanowień Regulaminu Wydarzenia, w 
tym umożliwienia wzięcia udziału w Wydarzeniu, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu administratora jako Organizatora Wydarzenia zobowiązanego do dotrzymania jego 
warunków wobec Uczestników (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. f 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), „RODO”); 

• W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego 
interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania 
faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. 
f RODO); 

• W celach analitycznych i statystycznych - lepszego doboru produktów i usług do potrzeb 
naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, 
budowania wiedzy o naszych klientach (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

• W celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prawa do cofnięcia zgody oraz 
przechowywania żądań Użytkowników oraz dowodów na ich obsługę (podstawa z art. 6 ust. 1 
lit. f RODO). 

Odbiorcy danych: 

W związku z udziałem w Wydarzeniu odbiorcami Twoich danych osobowych będą: firmy 
świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania 
danych, w szczególności spółki z grupy: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Porsche Central and 
Eastern Europe s.r.o., Porsche Connect GmbH, agencje marketingowe i eventowe 
obsługujące Wydarzenie, firmy świadczące usługi IT, audytorzy. 

Okres przechowywania: 

W związku z udziałem w Wydarzeniu Twoje dane będą przechowywane jedynie przez czas, 
jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Dane osobowe 
mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to 
konieczne dla obrony lub dochodzenia roszczeń. 

Pouczenie o prawach: 

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a jeśli udzielono zgody 
marketingowej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z VMR; 
cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, 



którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Centralnym punktem 
kontaktowym w celu odwołania zgody lub uzyskania informacji dot. przetwarzania danych 
osobowych w związku ze zgodą i zapytań jest VMR Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu 
(60-179), ul. Smoluchowskiego 5, hello@vmr.pl. 

Prawo do wniesienia sprzeciwu: 

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w związku z celami 
opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego powyżej (w 
takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w 
stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione 
podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam 
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

Prawo do skargi: 

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO. 

 


