
 

 

 
 
 
Imię i nazwisko  

                                   

                                   

 
Nazwa i siedziba pracodawcy  

                                   

                                   

 
Typ i wariant karnetu (karty) 

                                   

                                   

 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą, przez 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21,  
31-120 Kraków, w celu zgłoszenia mnie do programu, w ramach którego uprawniony 
będę do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie a Benefit 
Systems Spółka Akcyjna, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, w następującym 
zakresie: imię i nazwisko, nazwa i siedziba pracodawcy, typ i wariant karnetu (karty). 
 
 

 
 

 

 

 

…………………………………………………………... 

Data i podpis  
 

 
 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w 
Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków.  

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia Ciebie do programu w ramach 
którego uprawniony będziesz do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie a Benefit 
Systems Spółka Akcyjna, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, w zakresie i przez czas zgodny 
z obowiązującymi przepisami, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas 
niezbędny do rozliczenia umowy.  

3. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich 
przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(„Ustawa”). 

4. Zgoda może być w każdym momencie wycofana, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania 
niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych i wyrażenie poniższej zgody jest dobrowolne, jednak 
ich brak uniemożliwia przystąpienie do programu.  



 

 

 
 
 
 
Imię i nazwisko  

                                   

                                   

 
Nazwa i siedziba pracodawcy osoby, która zgłosiła Ciebie do korzystania z usług  

                                   

                                   

 
Typ i wariant karnetu (karty) 

                                   

                                   

 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą, przez 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21,  
31-120 Kraków, w celu zgłoszenia mnie do programu, w ramach którego uprawniony 
będę do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie a Benefit 
Systems Spółka Akcyjna, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, w następującym 
zakresie: imię i nazwisko, nazwa i siedziba pracodawcy osoby, która zgłosiła mnie do 
korzystania z usług, typ i wariant karnetu (karty). 
 
 

 
 

 

 

 

…………………………………………………………... 

Data i podpis  
 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w 
Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków.  

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia Ciebie do programu w ramach 
którego uprawniony będziesz do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie a Benefit 
Systems Spółka Akcyjna, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, w zakresie i przez czas zgodny 
z obowiązującymi przepisami, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas 
niezbędny do rozliczenia umowy.  

3. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich 
przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(„Ustawa”). 

4. Zgoda może być w każdym momencie wycofana, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania 
niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych i wyrażenie poniższej zgody jest dobrowolne, jednak 
ich brak uniemożliwia przystąpienie do programu.  



 

 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w 
Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków.  

2. Dane osobowe Twojego dziecka przetwarzane będą w celu zgłoszenia go do programu w ramach 
którego uprawniony będzie do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie umowy 
zawartej pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie a Benefit 
Systems Spółka Akcyjna, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, w zakresie i przez czas zgodny 
z obowiązującymi przepisami, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas 
niezbędny do rozliczenia umowy.  

3. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich 
przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(„Ustawa”). 

4. Zgoda może być w każdym momencie wycofana, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania 
niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych i wyrażenie poniższej zgody jest dobrowolne, jednak 
ich brak uniemożliwia przystąpienie do programu.  

 
 
 
 
Imię i nazwisko dziecka 

                                   

                                   

 
Nazwa i siedziba pracodawcy osoby, która zgłosiła Twoje dziecko do korzystania z usług  

                                   

                                   

                                   

 
Typ i wariant karnetu (karty) 

                                    

                                    

 
 
 

Jako przedstawiciel ustawowy dziecka wskazanego powyżej, wyrażam zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą, przez Uniwersytet Rolniczy 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, w celu 
zgłoszenia go do programu, w ramach którego uprawnione będzie do korzystania z 
usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem 
Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie a Benefit Systems Spółka Akcyjna, Plac 
Europejski 2, 00-844 Warszawa, w następującym zakresie: imię i nazwisko, nazwa i 
siedziba pracodawcy osoby, która zgłosiła moje dziecko do korzystania z usług, typ i 
wariant karnetu (karty). 
 
 

 
 

 

 

 

…………………………………………………………... 

Data i podpis uprawnionego przedstawiciela Dziecka 


