
____________________ 
miejscowość, data 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
 

Czy chcesz otrzymać od nas wejściówkę uprawniającą do        
skorzystania z zakupionej usługi na:  
 

Adres e-mail ________________________________________________________________ 
 
 

Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych         
przez ____________________ z siedzibą w ________, ul.       
_________________________, w celu przesyłania drogą elektroniczną,      
na wskazany adres email, wejściówki uprawniającej do skorzystania        
z wybranej przez Ciebie usługi zakupionej za naszym        
pośrednictwem. Przysługuje Ci m.in. prawo do dostępu do danych, ich          
sprostowania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.      
Oświadczasz także, że zapoznałeś się z zamieszczoną poniżej Klauzulą         
informacyjną 
.  
 
 

_______________________________ 
podpis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest ____________________ z siedzibą w         
________, ul. _________________________, KRS/NIP: __________. 
 
Cele i podstawy przetwarzania 
Przetwarzamy podane przez Ciebie dane w celu przesyłania Ci wejściówki uprawniającego do            
skorzystania z wybranej przez Ciebie usługi zakupionej za pośrednictwem Administratora          
(“Wejściówka”) na podany adres e-mail. Podstawą przetwarzania jest twoja dobrowolna zgoda           
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  
 

Twoje dane osobowe wskazane w powyższym formularzu zgody będą również przetwarzane w celu             

dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego obowiązku Administratora,           

który polega na dochodzeniu i obronie przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Odbiorcy danych 
Administrator danych może udostępniać Twoje dane podmiotom z nim współpracującym, który           
powierza przetwarzanie danych, np. firmie IT, firmie serwisowej sprzętu, ale tylko w zakresie             
niezbędnym do realizacji celu przetwarzania. Administrator udostępni również Twoje dane sytuacji,           
kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek. 

Administrator przesyła Ci Wejściówkę za pośrednictwem spółki Droplabs spółka z ograniczoną           

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, KRS: 0000468242.             

Administrator powierza spółce Droplabs do przetwarzania twój adres e-mail w zakresie niezbędnym do             

przesłania Wejściówki zgodnie z udzieloną zgodą.  

 

Administrator może dokonać powierzenia przetwarzania danych osobowych do państwa trzeciego,          
czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy i przesłać je do podmiotów zewnętrznych           
współpracujących z Administratora działających w imieniu Administratora w celach wyżej opisanych.  
 
Do przekazania danych poza terytorium EOG np. do USA, dochodzi tylko wtedy, gdy dany podmiot               
spełnia odpowiedni stopień bezpieczeństwa i ochrony danych np. na podstawie decyzji Komisji            
Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku tzw. Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Oznacza to, że Twoje                
dane mogą być przekazywane tylko takim podmiotom, które przestrzegają zasad określonych przez            
Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework           
regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z         
państw członkowskich Unii Europejskiej. Do takiego przekazania danych dochodzi jedynie wówczas,           
gdy z podmiotem otrzymującym dane zawarto umowę zawierającą standardowe klauzule umowne           
wymagające określonego stopnia ochrony danych osobowych.  
 
Okres przechowywania danych 
Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu, cofnięcia zgody na             
przetwarzanie lub realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest dochodzenie i obrona            
przed roszczeniami, nie dłużej niż 6 lat od dnia wyrażenia zgody.  

Twoje prawa: 



Informujemy, że przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do               
sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania          
danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  
 
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które             
przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z             
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą            
tradycyjną bądź osobiście z wykorzystaniem następujących danych: 

_________________________ z siedzibą w _________, ul. ________________________________; 
e-mail: _____________________________________________________; 
(od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00). 
 
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu             
Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.  

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem           
możliwości przesyłania Ci Wejściówki drogą elektroniczną.  

Informuję, iż nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie              
będziesz podlegać profilowaniu. 

 
 


