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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 S.A.  
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                                     ( 90,00 zł ) 
- MultiSport Active 8                                ( 60,00 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. Przasnyska 6b, 
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. Przasnyska 6b, 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. Przasnyska 6b, 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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Załącznik nr 4: Formularze oświadczeń użytkowników w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych 

FORMULARZ OŚWIADCZENIA ZGODY DLA PRACOWNIKA 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych  

Administrator danych Benefit Systems S.A., 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. 

Inspektor ochrony 
danych 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych w następujący sposób: 
● listownie na adres: Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „IOD”; 

● przez e-mail: iod@benefitsystems.pl; 
● przez formularz kontaktowy pod adresem: https://www.benefitsystems.pl/formularz-dane-osobowe/ 

Cele i podstawy prawne 
przetwarzania danych 
 

W związku z przystąpieniem do Programu MultiSport przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak na przykład dane identyfikacyjne, dane  kontaktowe, dane dotyczące 
korzystania przez Ciebie z naszych usług (w tym z usług naszych Partnerów oraz dostawców dodatkowych usług oferowanych w związku z Programem MultiSport), w 
celu/celach: 

● świadczenia usług związanych z korzystaniem z Program MultiSport, ponieważ wyraziłeś/-łaś nam na to zgodę (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) RODO); 
● podatkowych i rachunkowych, ponieważ jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c) RODO); 
● dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 
● prowadzenia marketingu bezpośredniego, obejmującego profilowanie, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)1; 
● prowadzenia analiz i statystyk dla potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych usług w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa 

prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
W ramach profilowania możemy łączyć ze sobą informacje, które uzyskujemy o Tobie, kiedy korzystasz z naszych różnych produktów i usług, w tym m.in. informacje 
które uzyskujemy o Tobie kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową jako zarejestrowany użytkownik. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności: 
https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/. 
Twoje dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie np. poprzez formularz rejestracyjny, od naszego Klienta, czyli podmiotu, który umożliwił Ci korzystanie z Programu 
MultiSport (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe) oraz od dostawców dodatkowych usług oferowanych w związku z Programem MultiSport. 

Okres przechowywania 
danych 

Przechowujemy Twoje dane przez wskazane poniżej okresy: 
● w celu świadczenia usług związanych z korzystaniem z Programu MultiSport – do momentu rezygnacji z udziału w Programie MultiSport lub do wycofania zgody, w 

zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze; 
● w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń; 
● w celach podatkowych i rachunkowych – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami; 
● w celach marketingowych i analitycznych – do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. 

Odbiorcy danych Twoje dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom: podmiotom z Grupy Benefit Systems, Partnerom (obiekty sportowo-rekreacyjne), dostawcom 
dodatkowych usług oferowanych w związku z Programem MultiSport, Klientowi (podmiotowi, który umożliwił Ci korzystanie z Programu MultiSport), operatorom płatności, 
podmiotom drukującym kartę MultiSport, podmiotom świadczącym usługi serwisu i utrzymania naszych serwisów i aplikacji, podmiotom świadczącym usługi 
teleinformatyczne i usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT, podmiotom świadczącym usługi przechowywania i niszczenia nośników danych, podmiotom 
świadczącym usługi związane z obsługą użytkowników oraz wspierającym nasze działania marketingowe, doradcom prawnym i podmiotom prowadzącym audyty. Twoje 
dane mogą zostać przekazane także organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo. 

Prawa związane z 
przetwarzaniem danych 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: 
● prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem; 
● prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania; 
● prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na szczególną sytuację, w której się znalezłeś/-aś; 

● 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.  
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem ochrony danych korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji 
"Administrator danych" lub " Inspektor ochrony danych" powyżej. 

Prawo wniesienia skargi 
do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji 

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu informacji o Tobie, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki 
prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.  

Obowiązek podania 
danych 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości świadczenia usługi. 

Przekazywanie danych 
poza EOG 

Co do zasady Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Niektóre podmioty, którym możemy przekazać dane mają 
siedzibę poza terytorium EOG. Dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. 
Obejmuje to w szczególności certyfikację w programie Privacy Shield lub stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję. Możesz się z 
nami skontaktować w celu uzyskania kopii przyjętych środków ochrony. Dane kontaktowe znajdziesz w sekcji "Administrator danych" lub " Inspektor ochrony danych" 
powyżej. 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i przysługujących Ci prawach znajdziesz w naszej Polityce prywatności: https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/.  

 

Oświadczenie w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Benefit Systems w celu korzystania z usług w związku z Programem MultiSport, w następującym zakresie: imię i nazwisko, numer 
karty, numer kadrowo-płacowy*, rodzaj karty, sposób korzystania z karty, nazwa i siedziba Klienta (podmiotu, który umożliwił mi korzystanie z Programu MultiSport).  
* W przypadku przekazania numeru kadrowo-płacowego przez Klienta do Benefit Systems.  
 
Twoje Imię i Nazwisko  

                                   

                                   

 
Nazwa i siedziba pracodawcy  

                                   

                                   

 
Data i podpis  

 

 

 

 

 
1
 Będziemy dostarczać Ci treści marketingowe na wybrany przez Ciebie kanał komunikacji np. email lub nr telefonu tylko, jeżeli wyrazisz nam na to odrębną zgodę, którą zbieramy poza 

tym formularzem. 

mailto:sprzedaz@benefitsystems.pl
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FORMULARZ OŚWIADCZENIA ZGODY DLA OSOBY TOWARZYSZĄCEJ 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych  

Administrator danych Benefit Systems S.A., 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. 

Inspektor ochrony 
danych 

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

● listownie na adres: Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „IOD”; 
● przez e-mail: iod@benefitsystems.pl; 
● przez formularz kontaktowy pod adresem: https://www.benefitsystems.pl/formularz-dane-osobowe/. 

Cele i podstawy prawne 
przetwarzania danych 
 

W związku z przystąpieniem do Programu MultiSport przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak na przykład dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące 
korzystania przez Ciebie z naszych usług (w tym z usług naszych Partnerów oraz dostawców dodatkowych usług oferowanych w związku z Programem MultiSport), w 
celu/celach: 
● świadczenia usług związanych z korzystaniem z Program MultiSport, ponieważ wyraziłeś/-łaś nam na to zgodę (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) RODO); 
● podatkowych i rachunkowych, ponieważ jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c) RODO); 
● dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

● prowadzenia marketingu bezpośredniego, obejmującego profilowanie, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)2; 

● prowadzenia analiz i statystyk dla potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych usług w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa 
prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

W ramach profilowania możemy łączyć ze sobą informacje, które uzyskujemy o Tobie, kiedy korzystasz z naszych różnych produktów i usług, w tym m.in. informacje 
które uzyskujemy o Tobie kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową jako zarejestrowany użytkownik. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności: 
https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/. 
Twoje dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie np. poprzez formularz rejestracyjny, od naszego Klienta, czyli podmiotu, który umożliwił Ci korzystanie z Programu 
MultiSport lub od osoby, która zamówiła dla Ciebie kartę u Klienta (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe) oraz od dostawców dodatkowych usług oferowanych w 
związku z Programem MultiSport. 

Okres przechowywania 
danych 

Przechowujemy Twoje dane przez wskazane poniżej okresy: 
● w celu świadczenia usług związanych z korzystaniem z Programu MultiSport – do momentu rezygnacji z udziału w Programie MultiSport lub do wycofania zgody, w 

zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze; 

● w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń; 
● w celach podatkowych i rachunkowych – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami; 
● w celach marketingowych i analitycznych – do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. 

Odbiorcy danych Twoje dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom: podmiotom z Grupy Benefit Systems, Partnerom (obiekty sportowo-rekreacyjne), dostawcom 
dodatkowych usług oferowanych w związku z Programem MultiSport, Klientowi (podmiotowi, który umożliwił Ci korzystanie z Programu MultiSport), operatorom płatności, 
podmiotom drukującym kartę MultiSport, podmiotom świadczącym usługi serwisu i utrzymania naszych serwisów i aplikacji, podmiotom świadczącym usługi 
teleinformatyczne i usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT, podmiotom świadczącym usługi przechowywania i niszczenia nośników danych, podmiotom 
świadczącym usługi związane z obsługą użytkowników oraz wspierającym nasze działania marketingowe, doradcom prawnym i podmiotom prowadzącym audyty. Twoje 
dane mogą zostać przekazane także organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo. 

Prawa związane z 
przetwarzaniem danych 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: 
● prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem; 
● prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania; 
● prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na szczególną sytuację, w której się znalazłeś/-aś; 
● 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.  

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem ochrony danych korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji 
"Administrator danych" lub "Inspektor ochrony danych" powyżej.  

Prawo wniesienia skargi 
do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji 

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu informacji o Tobie, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki 
prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.  

Obowiązek podania 
danych 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości świadczenia usługi.  

Przekazywanie danych 
poza EOG 

Co do zasady Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Niektóre podmioty, którym możemy przekazać dane mają 
siedzibę poza terytorium EOG. Dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. 
Obejmuje to w szczególności certyfikację w programie Privacy Shield lub stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję. Możesz się z 
nami skontaktować w celu uzyskania kopii przyjętych środków ochrony. Dane kontaktowe znajdziesz w sekcji "Administrator danych" lub " Inspektor ochrony danych" 
powyżej. 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i przysługujących Ci prawach znajdziesz w naszej Polityce prywatności: https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/. 

 

Oświadczenie w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Benefit Systems w celu korzystania z usług w związku z Programem MultiSport, w następującym zakresie: imię i nazwisko, numer 
karty, rodzaj karty, sposób korzystania z karty, imię i nazwisko osoby, która zamówiła dla mnie kartę u podmiotu, który umożliwił mi korzystanie z Programu MultiSport (Klienta), nazwa i siedziba Klienta. 
 
Twoje Imię i Nazwisko (tj. Osoby towarzyszącej) 

                                   

                                   

 
Nazwa i siedziba pracodawcy pracownika zgłaszającego Osobę towarzyszącą do Programu MultiSport 

                                   

                                   

 
Data i podpis  

 
 
 

 

 
2
 Będziemy dostarczać Ci treści marketingowe na wybrany przez Ciebie kanał komunikacji np. email lub nr telefonu tylko, jeżeli wyrazisz nam na to odrębną zgodę, którą zbieramy poza 

tym formularzem. 

mailto:sprzedaz@benefitsystems.pl
http://www.benefitsystems.pl/
mailto:daneosobowe@benefitsystems.pl
mailto:iod@benefitsystems.pl
https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/
https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/
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FORMULARZ OŚWIADCZENIA ZGODY DLA DZIECKA 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych  

Administrator danych Benefit Systems S.A., 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. 

Inspektor ochrony 
danych 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych w następujący sposób: 
● listownie na adres: Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „IOD”; 

● przez e-mail: iod@benefitsystems.pl; 
● przez formularz kontaktowy pod adresem: https://www.benefitsystems.pl/formularz-dane-osobowe/. 

Cele i podstawy prawne 
przetwarzania danych 

W związku z przystąpieniem do Programu MultiSport przetwarzamy dane osobowe Twojego dziecka, jak na przykład dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane 
dotyczące korzystania przez Twoje dziecko z naszych usług (w tym z usług naszych Partnerów oraz dostawców dodatkowych usług oferowanych w związku z 
Programem MultiSport), w celu/celach: 

● świadczenia usług związanych z korzystaniem z Program MultiSport, ponieważ wyraziłeś/-łaś nam na to zgodę (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) RODO); 
● podatkowych i rachunkowych, ponieważ jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c) RODO); 
● dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 
● prowadzenia analiz i statystyk dla potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych usług w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa 

prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
Dane Twojego dziecka otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie np. poprzez formularz rejestracyjny, od naszego Klienta, czyli podmiotu, który umożliwił Twojemu dziecku 
korzystanie z Programu MultiSport (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe) oraz od dostawców dodatkowych usług oferowanych w związku z Programem MultiSport. 

Okres przechowywania 
danych 

Przechowujemy dane Twojego dziecka przez wskazane poniżej okresy: 

● w celu świadczenia usług związanych z korzystaniem z Programu MultiSport – do momentu rezygnacji z udziału w Programie MultiSport lub do wycofania zgody, w 
zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze; 

● w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń; 

● w celach podatkowych i rachunkowych – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami; 
● w celach analitycznych – do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. 

Odbiorcy danych Dane Twojego dziecka mogą zostać przekazane następującym podmiotom: podmiotom z Grupy Benefit Systems, Partnerom (obiekty sportowo-rekreacyjne), dostawcom 
dodatkowych usług oferowanych w związku z Programem MultiSport, Klientowi (podmiotowi, który umożliwił Ci korzystanie z Programu MultiSport), operatorom płatności, 
podmiotom drukującym kartę MultiSport, podmiotom świadczącym usługi serwisu i utrzymania naszych serwisów i aplikacji, podmiotom świadczącym usługi 
teleinformatyczne i usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT, podmiotom świadczącym usługi przechowywania i niszczenia nośników danych, podmiotom 
świadczącym usługi związane z obsługą użytkowników oraz wspierającym nasze działania marketingowe, doradcom prawnym i podmiotom prowadzącym audyty. Dane 
Twojego dziecka mogą zostać przekazane także organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo. 

Prawa związane z 
przetwarzaniem danych 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Twojego dziecka: 

● prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem;  

● prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Twojego dziecka ze względu na szczególną sytuację, w której dziecko się znalazło; 

● prawo dostępu do danych; 
● prawo żądania sprostowania danych osobowych Twojego dziecka; 
● prawo żądania usunięcia danych osobowych Twojego dziecka; 
● prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Twojego dziecka; 
● prawo do przenoszenia danych osobowych Twojego dziecka.  

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem ochrony danych korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji 
"Administrator danych" lub "Inspektor ochrony danych" powyżej.  

Prawo wniesienia skargi 
do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji 

Nie podejmujemy wobec Twojego dziecka decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu informacji o nim, które wywoływałyby wobec Twojego 
dziecka skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływały. 

Obowiązek podania 
danych 

Podanie przez Ciebie danych Twojego dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości 
świadczenia usługi. 

Przekazywanie danych 
poza EOG 

Co do zasady dane osobowe Twojego dziecka nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Niektóre podmioty, którym możemy przekazać dane 
mają siedzibę poza terytorium EOG. Dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. 
Obejmuje to w szczególności certyfikację w programie Privacy Shield lub stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję. Możesz się z 
nami skontaktować w celu uzyskania kopii przyjętych środków ochrony. Dane kontaktowe znajdziesz w sekcji "Administrator danych" lub " Inspektor ochrony danych" 
powyżej. 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Twojego dziecka i przysługujących Ci prawach znajdziesz w naszej Polityce prywatności: https://www.benefitsystems.pl/polityka-
prywatnosci/. 

 

Oświadczenie w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Jako przedstawiciel ustawowy Dziecka wskazanego poniżej, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego Dziecka przez Benefit Systems w celu korzystania z usług w związku z 
Programem MultiSport, w następującym zakresie: imię i nazwisko Dziecka, miesiąc i rok urodzenia, numer karty, rodzaj karty, sposób korzystania z karty, moje imię i nazwisko, nazwa i siedziba 
podmiotu, który umożliwił mojemu Dziecku korzystanie z Programu MultiSport. 
 
Imię i Nazwisko Dziecka 

                                   

                                   

 
Miesiąc i rok urodzenia Dziecka 

                                   

                                   

 
Nazwa i siedziba pracodawcy  

                                   

                                   

 
Data i podpis rodzica/opiekuna Dziecka 

 
 
 

 

 
  

mailto:sprzedaz@benefitsystems.pl
http://www.benefitsystems.pl/
mailto:daneosobowe@benefitsystems.pl
mailto:iod@benefitsystems.pl
https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/
https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/
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FORMULARZ OŚWIADCZENIA ZGODY DLA SENIORA 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych  

Administrator danych Benefit Systems S.A., 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. 

Inspektor ochrony 
danych 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych w następujący sposób: 
● listownie na adres: Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „IOD”; 
● przez e-mail: iod@benefitsystems.pl; 
● przez formularz kontaktowy pod adresem: https://www.benefitsystems.pl/formularz-dane-osobowe/. 

Cele i podstawy prawne 
przetwarzania danych 
 

W związku z przystąpieniem do Programu MultiSport przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak na przykład dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące 
korzystania przez Ciebie z naszych usług (w tym z usług naszych Partnerów oraz dostawców dodatkowych usług oferowanych w związku z Programem MultiSport), w 
celu/celach: 
● świadczenia usług związanych z korzystaniem z Program MultiSport, ponieważ wyraziłeś/-łaś nam na to zgodę (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) RODO); 

● podatkowych i rachunkowych, ponieważ jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c) RODO); 
● dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

● prowadzenia marketingu bezpośredniego, obejmującego profilowanie, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)3; 

● prowadzenia analiz i statystyk dla potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych usług w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa 
prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

W ramach profilowania możemy łączyć ze sobą informacje, które uzyskujemy o Tobie, kiedy korzystasz z naszych różnych produktów i usług, w tym m.in. informacje 
które uzyskujemy o Tobie kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową jako zarejestrowany użytkownik. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności: 
https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/. 
Twoje dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie np. poprzez formularz rejestracyjny, od naszego Klienta, czyli podmiotu, który umożliwił Ci korzystanie z Programu 
MultiSport lub od osoby, która zamówiła dla Ciebie kartę u Klienta (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe) oraz od dostawców dodatkowych usług oferowanych w 
związku z Programem MultiSport. 

Okres przechowywania 
danych 

Przechowujemy Twoje dane przez wskazane poniżej okresy: 

● w celu świadczenia usług związanych z korzystaniem z Programu MultiSport – do momentu rezygnacji z udziału w Programie MultiSport lub do wycofania zgody, w 
zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze; 

● w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń; 
● w celach podatkowych i rachunkowych – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami; 

● w celach marketingowych i analitycznych – do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. 

Odbiorcy danych Twoje dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom: podmiotom z Grupy Benefit Systems, Partnerom (obiekty sportowo-rekreacyjne), dostawcom 
dodatkowych usług oferowanych w związku z Programem MultiSport, Klientowi (podmiotowi, który umożliwił Ci korzystanie z Programu MultiSport), operatorom płatności, 
podmiotom drukującym kartę MultiSport, podmiotom świadczącym usługi serwisu i utrzymania naszych serwisów i aplikacji, podmiotom świadczącym usługi 
teleinformatyczne i usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT, podmiotom świadczącym usługi przechowywania i niszczenia nośników danych, podmiotom 
świadczącym usługi związane z obsługą użytkowników oraz wspierającym nasze działania marketingowe, doradcom prawnym i podmiotom prowadzącym audyty. Twoje 
dane mogą zostać przekazane także organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo. 

Prawa związane z 
przetwarzaniem danych 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: 

● prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

● prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania; 

● prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na szczególną sytuację, w której się znalazłeś/-aś; 
● 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.  
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem ochrony danych korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji 
"Administrator danych" lub "Inspektor ochrony danych" powyżej.  

Prawo wniesienia skargi 
do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji 

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu informacji o Tobie, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki 
prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.  

Obowiązek podania 
danych 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości świadczenia usługi. 

Przekazywanie danych 
poza EOG 

Co do zasady Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Niektóre podmioty, którym możemy przekazać dane mają 
siedzibę poza terytorium EOG. Dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. 
Obejmuje to w szczególności certyfikację w programie Privacy Shield lub stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję. Możesz się z 
nami skontaktować w celu uzyskania kopii przyjętych środków ochrony. Dane kontaktowe znajdziesz w sekcji "Administrator danych" lub " Inspektor ochrony danych" 
powyżej. 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i przysługujących Ci prawach znajdziesz w naszej Polityce prywatności: https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/.  

 

Oświadczenie w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Benefit Systems w celu korzystania z usług w związku z Programem MultiSport, w następującym zakresie: imię i nazwisko, miesiąc 
i rok urodzenia, numer karty, rodzaj karty, sposób korzystania z karty, imię i nazwisko osoby, która zamówiła dla mnie kartę u podmiotu, który umożliwił mi korzystanie z Programu MultiSport (Klienta), 
nazwa i siedziba Klienta. 
 
Twoje Imię i Nazwisko (tj. Seniora) 

                                   

                                   

 
Nazwa i siedziba pracodawcy pracownika zgłaszającego Seniora do Programu MultiSport 

                                   

                                   

 
Miesiąc i rok urodzenia Seniora  

                                    

                                    

 
Data i podpis Seniora 

 
 
 

 

 

 
3
 Będziemy dostarczać Ci treści marketingowe na wybrany przez Ciebie kanał komunikacji np. email lub nr telefonu tylko, jeżeli wyrazisz nam na to odrębną zgodę, którą zbieramy poza 

tym formularzem. 

mailto:sprzedaz@benefitsystems.pl
http://www.benefitsystems.pl/
mailto:daneosobowe@benefitsystems.pl
mailto:iod@benefitsystems.pl
https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/
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