DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO BENEFIT SYSTEMS
I. DANE
Potwierdzając fakt prowadzenia własnej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług
przewozu taksówką, zarejestrowanej pod nazwą:
……………………………………………………………………………………………………………………..
oraz posiadając zawartą stosowną umowę o współpracy z iTaxi.pl sp. z o.o.
o numerze……………………………………………………………., jednocześnie deklaruję, że podane przeze
mnie dalej dane są aktualne i prawdziwe:

Nazwisko ………………...………………………… Imię ……………………………………………………..
Data urodzenia ………………………………………………..
Adres do korespondencji :

Ulica …………………………..…………………..……………… Nr. domu …..….…. Nr. lokalu …………

Miejscowość …………………………………………………...……...… Kod Pocztowy …………………..

Telefon kontaktowy ………………………………………… E–mail …………………….…………………..

Wybór karty
- MultiSport Plus
- MultiSport Active 8

( 85,00 zł )
( 52,00 zł )
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BENEFIT SYSTEMS MULTISPORT
1. Dla kogo?
Pakiety Benefit Systems przewidziane są dla współpracowników iTaxi.pl. W ramach programu użytkownik
może zgłosić jedną osobę towarzyszącą powyżej 15 roku życia oraz dzieci do 15 roku życia.

2. Dostępne pakiety
Dla współpracowników iTaxi.pl oraz ich osób towarzyszących Benefit Systems oferuje dwie karty:
A. Karta MultiActive, która przewiduje 8 wejść w miesiącu do obiektu sportowego, maksymalnie raz
dziennie, oraz zapewnia dostęp do ponad 1800 obiektów i ponad 20 dyscyplin
B. Karta MultiSport Plus, która zapewnia nieograniczoną ilość wejść do blisko 4000 obiektów i 25
dyscyplin.
Dla dzieci dedykowane są karty:
A. Karta Dziecko – czyli karta umożliwiająca korzystanie tylko z basenów
B. Karta Kids przewidująca dostęp do basenów, nauki tańca, sztuk walki, groty solnej i ścianek
wspinaczkowych
Obie karty są w opcji MultiActive oraz MultiSport Plus.
Zgłoszenia o aktywację karty od następnego miesiąca wysyłane są do 12 dnia każdego miesiąca
i właśnie najpóźniej do tego dnia należy przesłać prośbę o aktywację karty wraz z potwierdzeniem wpłaty
kaucji, na adres multisport@itaxi.pl lub w biurze iTaxi, ul. Wąwozowa 22 lokal E, Warszawa.

3. Jak zmienić pakiet w Multisporcie bądź się wypisać?
Chęć zmiany pakietu lub rezygnacji z MultiSportu od następnego miesiąca należy zgłosić do 12 dnia
każdego miesiąca na adres multisport@itaxi.pl lub w biurze iTaxi, ul. Wąwozowa 22 lokal E, Warszawa.
W przypadku zmiany karty należy ponownie wypełnić formularz wybierając odpowiedni rodzaj karty oraz
przesłać zgodę dotyczącą potrącania należności z odpowiednią kwotą.

4. Ogólne warunki przystąpienia.
Warunkiem skorzystania z oferty jest wpłacenie kaucji w wysokości podwójnej wartości miesięcznej opłaty
za kartę MultiSport.
Kartę MultiSport można odebrać w biurze iTaxi, ul. Wąwozowa 22 lokal E, Warszawa, lub może zostać
wysłana kurierem na adres korespondencyjny. (kierowca ponosi koszt wysyłki karty)
Osoby posiadające własne działalności gospodarcze będą otrzymywały faktury VAT z wyznaczonym
terminem płatności.
Kosztem zgłoszonych osób towarzyszących lub dzieci (załącznik nr. 1), obciążony zostaje współpracownik
zgłaszający.
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FORMULARZ OŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKA
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Benefit Systems SA, z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa (dalej „my”, „Benefit Systems”). Możesz się z nami
skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”

przez e-mail: daneosobowe@benefitsystems.pl

telefonicznie: 22 242 42 42
22T
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Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się z nim skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”

przez e-mail: iod@benefitsystems.pl

przez formularz kontaktowy pod adresem:
https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/

Świadczenie usługi związanej z korzystaniem z Programu MultiSport (w tym również obsługa zgłoszeń i reklamacji)

Marketing bezpośredni polegający na oferowaniu nowych produktów czy usług przez Benefit Systems oraz mający na celu
podnoszenie jakości usług poprzez badanie zadowolenia z usługi w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji,
prowadzenie analiz i statystyk

Cele podatkowe i rachunkowe

Twoja zgoda

Uzasadniony interes Benefit Systems w związku z realizacją marketingu bezpośredniego oraz prowadzeniem analiz i statystyk

W celu świadczenia usługi – do momentu upływu przedawnienia roszczeń lub do wycofania zgody, w zależności od tego, które
zdarzenie wystąpiło jako pierwsze

W celu związanym z marketingiem bezpośrednim – do momentu dezaktywacji Twojej karty lub do zgłoszenia sprzeciwu, w zależności
od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze

W celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami
Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Benefit Systems: upoważnieni pracownicy Benefit Systems, Partnerzy (obiekty sportoworekreacyjne), Klient (Twój pracodawca), podmioty drukujące kartę, dostawcy dodatkowych usług dostępnych w ramach Programu MultiSport,
podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych i terminali, podmioty wspierające usługi płatnicze świadczone
drogą elektroniczną, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników oraz wspierające nasze działania marketingowe,
podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację

prawo dostępu do danych

prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych

prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu
administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie
przesłanie jest technicznie możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2
powyżej)
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących
Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby właściwie przygotować ofertę. Na podstawie Twojego profilu będziemy mogli dopasować nasz produkt
do Twoich oczekiwań i preferencji. Do profilowania wykorzystujemy dane np. o wielkości podmiotu, w którym pracujesz, wielkości miasta, w
którym korzystasz z karty, korzystaniu z obiektów sportowych, rodzaju zajęć. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane
statystyczne dotyczące tych samych informacji.
Nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania informacji o Tobie.
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Cele przetwarzania

Podstawy prawne przetwarzania
Okres przechowywania danych

Odbiorcy danych

Prawa związane z
przetwarzaniem danych

Prawo wniesienia skargi do
organu
Informacje dotyczące
profilowania
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Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji
Obowiązek podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do realizacji usługi.
Przekazywanie danych poza
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
Europejski Obszar Gospodarczy
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/
Oświadczenie w zakresie przetwarzania danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Benefit Systems w celu korzystania z usługi w ramach Programu MultiSport, w następującym zakresie: imię i
nazwisko, numer karty, numer kadrowo-płacowy*, rodzaj karty, sposób korzystania z karty, nazwa i siedziba Klienta (mojego Pracodawcy).
* W przypadku przekazania numeru kadrowo-płacowego przez Klienta do Benefit Systems.
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Twoje Imię i Nazwisko

Nazwa i siedziba pracodawcy

Data i podpis

BENEFIT SYSTEMS SA PLAC EUROPEJSKI 2, 00-844 WARSZAWA, NIP: 836-16-76-510, SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS: 0000370919 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 2 858 842,00 PLN

