
Blizne Łaszczyńskiego 01.04.2021 r. 

 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

 

Działając w imieniu spółki CTG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
miejscowości Blizne Łaszczyńskiego wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 884473 –
  dalej  jako: „CTG” albo „Administrator”, na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1) –
  dalej jako „RODO” niniejszym nadajemy upoważnienie Pani/Panu: 

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

posiadającemu/posiadającej PESEL: …………………………………………………………… 

do przetwarzania danych osobowych w zakresie pełnionych obowiązków wynikających z 
umowy zawartej w dniu 01.04.2021 pomiędzy CTG a Panią/Panem 
……………………………. 

Na mocy niniejszego upoważnienia uzyskuje Pani/Pan upoważnienie do przetwarzania 
danych osobowych w zakresie dotyczącym świadczenia usług przez CTG w ramach 
działalności Centrum Treningowego Gościnna, a w szczególności w zakresie rejestracji 
nowych klientów, weryfikacji tożsamości klientów, weryfikacji płatności za karnet, weryfikacji 
dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia klientów oraz pozwolenia na 
wykonywanie ćwiczeń, przyjmowania zgłoszeń reklamacyjnych, rozpatrywania ich oraz 
udzielania odpowiedzi a także związanych z przyjmowaniem i udzielaniem odpowiedzi na 
pytania osób trzecich. 

Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych w zakresie: zbierania, 
utrwalania, organizowania, porządkowania, przechowywania, adaptowania lub 
modyfikowania, pobierania, przeglądania, wykorzystywania, ujawniania poprzez przesłanie, 
rozpowszechniania lub innego rodzaju udostępniania, dopasowywania lub łączenia, 
ograniczania, usuwania lub niszczenia. 

Niniejsze upoważnienie obejmuje również tworzenie zestawień, ewidencji oraz rejestrów z 
danymi osobowymi, w celu realizacji wykonywanego zlecenia wraz z zachowaniem pełnej 
ochrony danych osobowych przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych 
wdrożonych w CTG. 

Upoważnienie obowiązuje od dnia 01.04.2021 do dnia rozwiązania/wygaśnięcia umowy 
zawartej pomiędzy Panią/Panem … a CTG. 

 

 

Oświadczenie upoważnionego 



Oświadczam, iż zobowiązuję się do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z treścią 
upoważnienia udzielonego mi przez Administratora oraz z przepisami RODO, ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także z polityką bezpieczeństwa danych 
osobowych CTG. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z politykami i procedurami ochrony danych osobowych 
obowiązującymi u Administratora. 

Zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich informacji chronionych, do których 
otrzymam dostęp, zastosowanych metod ich zabezpieczeń przyjętych i stosowanych przez 
CTG w okresie obowiązywania upoważnienia, a także po ustaniu okresu jego 
obowiązywania. 

 

 

W imieniu Administratora:      Osoba upoważniona: 

 

_______________________      _____________________ 

Małgorzata Szachnowska 

Prezes Zarządu  

 

 

______________________ 

Wojciech Szachnowski 

Członek Zarządu 

 


