FORMULARZ OŚWIADCZENIA ZGODY DLA OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ALBO MŁODZIEŻY POWYŻEJ 18 ROKU ŻYCIA
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:
▪ przez formularz kontaktowy pod adresem: https://www.benefitsystems.pl/formularz-dane-osobowe/;
▪ listownie: na adres podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”;
▪ przez e-mail: daneosobowe@benefitsystems.pl.

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.

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 Programu 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)*;
▪ 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 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
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/.


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

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 szczególności w następującym zakresie: dane
identyfikacyjne, dane kontaktowe, miesiąc i rok urodzenia, dane dotyczące karty, dane dotyczące korzystania przeze mnie z usług, dane dotyczące osoby, która zamówiła dla mnie kartę u podmiotu, który
umożliwił mi korzystanie z Programu MultiSport (Klienta), dane dotyczące Klienta.
Twoje Imię i Nazwisko (tj. Osoby towarzyszącej / Młodzieży)

Miesiąc i rok urodzenia (uzupełnić tylko w przypadku Młodzieży)

…………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………

Nazwa i siedziba pracodawcy pracownika zgłaszającego Osobę towarzyszącą / Młodzież do Programu MultiSport

Pratt & Whitney Rzeszów S. A., ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
Data i podpis Osoby towarzyszącej / Młodzieży
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
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