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Oświadczenie o przystąpieniu do Programu „VAN 4 x 4” 

    …………………………………………… 

                      (miejsce i data) 

Dane Uczestnika       

Nazwa ……………………………….. 

Adres ……………………………….. 

NIP ……………………………….. 

Tel, email ……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

(nazwa i adres partnera First Stop) 
 

 

 

Niniejszym oświadcza, że zapoznałem się z Regulaminem Akcji promocyjnej „VAN 4 x 4” prowadzonej 

wspólnie przez Bridgestone Europe NV/SA Spółka akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie  

oraz Webfleet Solutions Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wyrażam zgodę na warunki tego Regulaminu i przystępuję do 

Programu „VAN 4 x 4”. 

Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych w 

związku z udziałem w Programu „VAN 4 x 4” oraz o przetwarzaniu w celu marketingowym. 

Zgadzam się na otrzymywanie od Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddzia ł w Polsce z siedzibą w Warszawie 

informacji marketingowych przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących, 

wybierając formę kontaktu jako: Wiadomości w formie elektronicznej (SMS, MMS, e-mail, serwis internetowy 
pasjabridgestone.pl/dealer, inne serwisy internetowe, w tym portale spo łecznościowe)* 

 

Zgadzam się na otrzymywanie od Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddzia ł w Polsce z siedzibą w Warszawie 

informacji marketingowych przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących, 
wybierając formę kontaktu jako: Połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, automatyczne komunikaty głosowe) * 

 

Zgadzam się na otrzymywanie od Webfleet Solutions Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 
informacji marketingowych przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących, 

wybierając formę kontaktu jako: Wiadomości w formie elektronicznej (SMS, MMS, e-mail, serwis internetowy 

pasjabridgestone.pl/dealer, inne serwisy internetowe, w tym portale spo łecznościowe) * 

 
Zgadzam się na otrzymywanie od Webfleet Solutions Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

informacji marketingowych przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących, 

wybierając formę kontaktu jako: Połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, automatyczne komunikaty głosowe)  * 

 

*udzielenie powyższych zgód jest dobrowolne.  

Działając w imieniu ……………………………………….. jako partner sieci First Stop oświadczam, że zapoznałem 

się z się z Regulaminem Akcji promocyjnej „VAN 4 x 4” i jako partner sieci First Stop przystępuję do 

Programu „VAN 4 x 4”, w szczególności zobowiązuję się do przekazania niniejszego oświadczenia oraz 

informacji wskazanych w Regulaminie do Webfleet Solutions Poland spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 

 

_______________________________  __________________________________ 

         podpis Uczestnika               podpis w imieniu ……………………………  

jako partnera sieci First Stop 


