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ul. Toruńska 6, 87-152 Łubianka           KRS 0000436215 

 

 

FORMULARZ UDZIAŁU W PROGRAMIE BONUSOWYM 

 

Imię i nazwisko Uczestnika (Osoby Polecającej):  

Nr telefonu: 

E-mail: 

 

Oświadczenie Uczestnika Programu Bonusowego (Programu Poleceń) Remedy sp. z o.o. o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu i adres e-mail), zgodnie 
z art. 6 ust.1 lit. a 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 (zwanego dalej „RODO”) oraz zgodnie z ustawą z 
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych dla potrzeb udziału w programie bonusowym (programie 
poleceń) Remedy sp. z o.o. oraz realizacji tego programu.   

 

Klauzula informacyjna 

Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Remedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łubiance (87-152), ul. 
Toruńska 6, posiadająca numer NIP 956-230-13-26, zarejestrowana w KRS – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000436215, zaś dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych to: iodo@rmdy.pl  

2. moje dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb udziału w programie bonusowym (programie poleceń) Remedy sp. z o.o. oraz 
realizacji tego programu;  

3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest moja zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych 
oraz niezbędność przetwarzania do realizacji programu (art. 6 ust.1 lit. a, c RODO); 

4. kategoriami odbiorców są osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty współpracujące w zakresie obsługi 
technicznej i organizacyjnej programu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa IT) 

5. moje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres trwania programu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych 
z udziałem w programie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych, a po tym 
okresie dane ulegną anonimizacji;   

6. przysługuje mi prawo do: 
a. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy 

przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii),  
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych 

osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych 

(zwane również „prawem do bycia zapomnianym”); 
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,  
e. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie danych osobowych dostarczonych administratora oraz żądania przesłania tych danych innemu 
administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.  

f. prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych 

7. moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 
22 RODO ani nie będą ̨przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem warunkującym udział w programie bonusowym (programie poleceń) Remedy 
sp. z o.o.  

9. szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania moich danych osobowych w ramach programu bonusowego (programu poleceń) 
Remedy sp. z o.o. znajdują się w regulaminie tego programu 

 

 

 

     ________________    _______________________________________ 

Miejscowość i data         Czytelny podpis Uczestnika Programu (Osoby Polecającej) 

 



 

Remedy Sp. z o.o.                                      NIP 9562301326 
ul. Toruńska 6, 87-152 Łubianka           KRS 0000436215 

 

 

Imię i nazwisko Kandydata (Osoby Polecanej):   

Nr telefonu: 

E-mail:  

 

Oświadczenie Kandydata do Zatrudnienia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a 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 (zwanego dalej „RODO”) oraz zgodnie 
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu i adres e-mail), przekazanych Remedy sp. z o.o. przez Panią/Pana 
____________________________ w ramach Programu Bonusowego Remedy sp. z o.o., dla potrzeb czynności 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Remedy sp. z o.o. działającej jako agencja zatrudnienia.  

 

Klauzula informacyjna 

Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Remedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łubiance (87-152), ul. 
Toruńska 6, posiadająca numer NIP 956-230-13-26, zarejestrowana w KRS – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000436215, zaś dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych to iodo@rmdy.pl 

2. moje dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb czynności niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Remedy sp. z o.o. 
działającej jako agencja zatrudnienia;  

3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest moja zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych 
(art. 6 ust.1 lit. a RODO); 

4. kategoriami odbiorców są osoby upoważnione przez administratora danych osobowych oraz podmioty współpracujące w zakresie 
obsługi technicznej i organizacyjnej (np. obsługa IT) 

5. moje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres rekrutacji i zatrudnienia w Remedy sp. z o.o. oraz okres 
przedawnienia roszczeń związanych z zatrudnieniem, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń 
publicznoprawnych, a po tym okresie dane ulegną anonimizacji;   

6. przysługuje mi prawo do: 
a. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy 

przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii),  
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych 

osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych 

(zwane również „prawem do bycia zapomnianym”); 
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,  
e. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie danych osobowych dostarczonych administratora oraz żądania przesłania tych danych innemu 
administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.  

f. prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych 

7. moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 
22 RODO ani nie będą ̨przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem warunkującym udział w procesie rekrutacji Remedy sp. z o.o.  
 

 

 

        ___________________      ______________________________________ 

Miejscowość i data     Czytelny podpis Kandydata do Zatrudnienia 

 


