
 
 

 

 ………………………………. , dnia ……………………… 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Ja niżej podpisany/a 

………………………………………………..………………………………………(Klient)   
     Imię i nazwisko Klienta 

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imienia nazwiska, numeru PESEL, 

adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu  oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych  

 

………………………………………………………………………………………..……………...…(Uczestnik

)  
Imię i nazwisko Uczestnika 

 

imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, informacji o stanie zdrowia, wymagań 

żywieniowych  którego jestem przedstawicielem ustawowym / opiekunem prawnym na potrzeby 

kwalifikacji Uczestnika do udziału w Imprezie Turystycznej, zawarcia, wykonania Umowy, celów 

rachunkowych i księgowych, dochodzenia i windykacji roszczeń, realizacji Imprezy Turystycznej oraz 

wskazanych w pkt. 3 poniżej  – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1781), 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 Nr 119, str.1) – Rozporządzenie Ogólne.  

 

Zostałem/am poinformowany/a zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 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 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: 

RODO/Rozporządzenie,  że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Black Wolf – Piotr Fąs stałe miejsce wykonywania 

działalności gospodarczej: Gdańsk, ul. Piotrkowska 2b/1,  adres do doręczeń: Black Wolf – 

Piotr Fąs ul. Piotrkowska 2b/1, 80-180 Gdańsk z siedzibą w Gdańsku (dalej jako: Black Wolf ),  

NIP: 583-232-59-39 REGON 220222434 tel. 504 908 311, e-mail: biuro@blackwolf.pl 

2. Dane osobowe (dalej: dane osobowe lub dane)  przetwarzane są przez Black Wolf na 

podstawie: 

a) przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – tj. dobrowolnej, jednoznacznej i konkretnej 

zgody wyrażonej przez osobę, której dane osobowe dotyczą, w formie pisemnej poprzez 

złożenie  podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z formularzem stworzonym dla określonego celu przez 

Administratora, zawierającego wszelkie informacje zgodne z obowiązkiem informacyjnym 

ustanowionym w art. 13 Rozporządzenia.  

b) przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia tj. przetwarzanie danych osobowych jest 

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą lub do 

podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą przed zawarciem umowy. 

c) przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia tj. przetwarzanie danych osobowych jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.   



 
d) przepisu  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – tj. przetwarzanie danych osobowych  jest 

niezbędne do celów wynikających  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora – w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Black Wolf odbywa się również  w celach: 

rozpatrzenia reklamacji, korzystania z nieodpłatnej usługi dostarczania newsletterów, 

marketingowych, promocyjnych i komunikacyjnych  działań Black Wolf w zakresie działalności 

gospodarczej, a także w celach sprawozdawczych, rozliczeniowych, w tym podatkowych. W 

przypadku zmiany podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych Administrator 

poinformuje osobę, której dotyczyć będzie zmiana – niezwłocznie, nie później niż przy 

pierwszej czynności zmierzającej do przetwarzania danych osobowych. 

4. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora w czasie niezbędnym do 

zrealizowania celu ich przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku przetwarzania 

danych w związku z dochodzeniem roszczeń do czasu zaspokojenia roszczeń lub upływu 

czasu ich dochodzenia.  

5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty obsługujące Administratora w zakresie usług 

księgowych,  prawnych,  hostingowych,  operatorzy pocztowi, kurierzy oraz inne osoby, 

podmioty które na podstawie stosownych umów zawartych przez Administratora przetwarzają 

dane osobowe, portale społecznościowe Facebook / Instragram.  

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych 

stanowi niezbędny element zrealizowana celu przez Administratora, w związku z którym  

przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne. Osobie, której dane osobowe są 

przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzania danych 

osobowych, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zasadność procesu przetwarzania danych 

osobowych przez Administratora przed cofnięciem zgody. 

 

 i akceptuję warunki przetwarzania danych osobowych przez Black Wolf.  

 

 

____________________________________,  dnia ____________  

                        Podpis Klienta 


