
Załącznik 1B. 
Dodatkowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

___________________, dnia ________________ r. 

MTC Company Sp. z o. o. spółka komandytowa  
ul. Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin 

NIP: 8513231252 
REGON: 381664041 

KRS: 0000755382 
dalej: Mauricz Training Center 

Kontakt: 
Biuro Obsługi Klienta - Mauricz Training Center (BOK) 

info@mauricz.com 
+48 783 867 015 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Dane Klienta (imię i nazwisko, adres, e-mail kontaktowy) 

OŚWIADCZENIE 
 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dodatkowy zakres) 

TAK / NIE Wyrażam zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa 
firmy, adres, adres do korespondencji, numer PESEL, numer NIP, numer REGON, telefon, adres 
poczty elektronicznej, numeru rachunku bankowego) oraz dodatkowo wizerunek przez Mauricz 
Training Center celem objęcia mojej osoby dobrowolnym ubezpieczaniem od następstw 
nieszczęśliwych wypadków na czas trwania Szkolenia Praktycznego, w którym biorę udział – 
zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) 
oraz zgodnie z RODO tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz na zasadach określonych w 
REGULAMINIE i POLITYCE PRYWATNOŚCI. 

________________________________                                    ________________________________ 
(miejscowość, data)                                                                                                   (podpis) 

TAK / NIE Wyrażam zgodę/y na udostępnienie moich danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa 
firmy, adres, adres do korespondencji, telefon, adres poczty elektronicznej) przez Mauricz 
Training Center na rzecz stowarzyszenia - Polski Związek Trenerów Personalnych (54-428 
Wrocław, ul. Strzegomska 139, (KRS: 0000525843, NIP: 8943057443, REGON: 022524170) w 
celach statystycznych, marketingowych oraz związanych z możliwością uzyskania licencji 
Trenera Personalnego Polskiego Związku Trenerów Personalnych oraz możliwością objęcia 
ubezpieczeniem OC w ramach Polskiego Związku Trenerów Personalnych  – zgodnie z Ustawą z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z RODO 
tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). oraz na zasadach określonych w REGULAMINIE i POLITYCE 
PRYWATNOŚCI. 

________________________________                                    ________________________________ 
(miejscowość, data)                                                                                                   (podpis) 


