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OK System Polska S.A.  
02-676 Warszawa, ul. Postępu 14 
NIP: 525-23-54-272  Regon: 140428695 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000402558 
Kapitał zakładowy 6 068 072,00  PLN opłacony w całości 

Poznań, dn. ……………………………

Volkswagen Poznań Sp. z o.o. 

ul. Warszawska 349, 61-060 Poznań

FORMULARZ WYRAŻENIA ZGODY DLA PRACOWNIKA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OK System Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676), 
ul. Postępu 14 (dalej jako „OK System”), który  przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania umowy - 
realizacji programu MULTIPAKIET, w tym korzystania z karty sportowej w ramach programu MULTIPAKIET, na 
podstawie zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na realizacji umowy w tym
dochodzeniu roszczeń oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego.

2. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy OK System Polska S.A., pracodawca, obiekty sportowe, podmioty 
świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, telekomunikacyjne, prawne,  drukarskie.

3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy MULTIPAKIET, rozliczenia Umowy,

przedawnienia roszczeń.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

• wniesienia skargi do GIODO z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, a od 25 maja 2018 r. do zastępującego
go Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku rejestracji konta w serwisie OK System jest
konieczne dla realizacji usług określonych w umowie.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informujemy o prawie wycofania poniższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może 
nastąpić: 
1. W przypadku zapisów za pośrednictwem strony dedykowanej: po zalogowaniu się na swoje konto na stronie 

https://pakietyoksystem.pl/login w zakładce Twoje dane.
2. W przypadku zapisów na formularzu papierowym: poprzez dostarczenie stosownej wiadomości na adres

mailowy: oswiadczenia@oksystem.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, 
adres e-mail, datę urodzenia, nazwa i siedziba pracodawcy przez OK System Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 
(02-676) ul. Postępu 14 w celu wykonania umowy - realizacji programu MULTIPAKIET, w tym korzystania z karty 
sportowej w ramach programu MULTIPAKIET.  

Oświadczam również, iż zapoznałem/łam się i akceptuję treść Regulaminu MULTIPAKIET dostępnego 
w wersji papierowej w siedzibie firmy pracodawcy oraz na stronie internetowej pod adresem: 
https://www.oksystem.pl,  a także zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Imię: 

Nazwisko: 

Numer telefonu komórkowego: 

Adres e-mail: 

Data urodzenia: 

………………………………………………………… 

Czytelny podpis pracownika 
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