
 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Systemu Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech 

 

 
.................................................. dnia …………………………….. 

 
 
 

Pełnomocnictwo 
Działając imieniem przedsiębiorcy pod firmą ………………………………………………………………………………. 

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………., 
NIP………………………………………………………….… [wpisać firmę przedsiębiorcy], jako 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[wpisać stanowisko uprawniające do działania w imieniu przedsiębiorcy np. właściciel, wspólnik, Członek Zarządu, 
Prezes Zarządu], upoważniam …………………………………………………………………………………………………… 
[wpisać imię i nazwisko pełnomocnika] legitymującego/legitymującą się dowodem osobistym seria i 
numer……………………… [wpisać dane dokumentu tożsamości], wydanym przez 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
[wpisać nazwę organu], do podpisania w imieniu ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[wpisać firmę przedsiębiorcy] wniosku o przyjęcie do Systemu Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech i przyznanie 
Certyfikatu, zaakceptowania Regulaminu Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech, uczestniczenia w spotkaniu 
informacyjnym organizowanym przez Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o oraz do odebrania Certyfikatu przyznanego 
przez Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o., a także dokonywania innych czynności wymaganych przez Śnieżka Trade 
of Colours Sp. z o.o. umożliwiających przyjęcie 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
[wpisać firmę przedsiębiorcy] do Systemu Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech. 

 
Niniejsze pełnomocnictwo obowiązuje do dnia ........................................... , chyba że zostanie wcześniej odwołane. 

 

 
Podpis i pieczątka Przedsiębiorcy 



 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Pełnomocnika przedsiębiorcy w Systemie 
Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Śnieżka Trade of Colours. siedziba Spółki: 00-867 Warszawa, 
Chłodna 51; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej jako: „Śnieżka ToC Sp. z o.o.” lub 
„Administrator”). 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane celach odnoszących się do z realizowanych przez Ciebie jako Pełnomocnika 
czynności związanych z Twoim uczestnictwem w spotkaniu informacyjnym, odebraniem Certyfikatu Systemu 
Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach 
związanych z organizacją i prowadzeniem Systemu Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech jest art. 6 ust. 1 lit. f) 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”, gdzie prawnie 
uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie przedsiębiorcy, będącemu uczestnikiem Systemu 
Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech uczestniczenia w Systemie przez swojego Pełnomocnika. Dane osobowe 
będą ponadto przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) dla celów podatkowych, w tym wynikających z Ustawy o 
rachunkowości. 
W przypadku wyrażenia przez Panią / Pana zgody na rozpowszechnianie wizerunku w mediach, publikacjach, itp. w 
formie materiałów informacyjnych i promocyjnych Śnieżka ToC Sp. z o.o. związanych z organizacją i prowadzeniem 
Systemu Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 
6 ust 1 pkt a) RODO. 
W przypadku publikowania przez Śnieżka ToC Sp. z o.o. wybranych informacji dot. uczestnictwa Pana/Pani 
Mocodawcy w Systemie Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech w mediach, publikacjach, itp. w formie materiałów 
informacyjnych i promocyjnych Śnieżka ToC Sp. z o.o. związanych z organizacją i prowadzeniem Systemu 
Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 
pkt f) RODO, gdzie prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora jest upowszechnianie wiadomości dot. 
realizowanych przedsięwzięć i prowadzonej działalności. 
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do tego aby Mocodawca, którego reprezentujesz 
jako Pełnomocnik mógł/mogła wziąć udział w Systemie Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech. Śnieżka ToC Sp. 
z o.o. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych 
osobowych w imieniu i na rzecz Śnieżka ToC Sp. z o.o., w tym podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na 
świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez Administratora systemów informatycznych. Ponadto Śnieżka 
ToC Sp. z o.o. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z 
przepisów prawa. 
Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

 
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres Twojego uczestnictwa przez Ciebie jako Pełnomocnika w 
spotkaniu informacyjnym Systemu Certyfikowanych Wykonawców oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, w 
tym przedawnienia roszczeń oraz wymogów prawa podatkowego. W przypadku wyrażenia przez Panią / Pana zgody 
na rozpowszechnianie wizerunku i wybranych informacji w mediach, publikacjach, dane osobowe będą przetwarzane 
przez okres rozpowszechniania w mediach, publikacjach, itp. materiałów informacyjnych i promocyjnych Śnieżka ToC 
Sp. z o.o., nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia udzielonej zgody. 

 
Jakie masz prawa? 
Przysługuje Ci prawo do: 

dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających 

przetwarzaniu; 

sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 

wycofania udzielonej zgody; 

żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności 

przewidzianych w art. 17 RODO; 

żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; 

przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu 
nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
Kontakt 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z 
przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: 
Inspektor Ochrony Danych: 
Tel: +48 14 699 72 60, E-mail: dane.osobowe.toc@sniezka.com 
 

 

mailto:dane.osobowe.toc@sniezka.com


 

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 
tj.) oraz art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 tj.), a także na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ja niżej podpisana/-y wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich 
danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, w niektórych przypadkach - pełnionej funkcji oraz wizerunku 
utrwalonego na fotografii przedstawiającej moją osobę, jak również zezwalam na nieodpłatne i nieograniczone 
terytorialne publikowanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie (dalej jako: Śnieżka ToC Sp. z o.o.) w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z moim 
udziałem jako reprezentanta uczestnika Systemu Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech – poprzez umieszczenie 
fotografii i ujęć filmowych z moim wizerunkiem i ewentualnym opisem w materiałach informacyjnych i promocyjnych 
Śnieżka ToC Sp. z o.o. Ma Pani/ Pan prawo cofnięcia udzielonej zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

 
 

 
Podpis Pełnomocnika 



 

 

 


