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______________, dnia __-__-____ r. 

(miejscowość, data) 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/podpisana __________________________________________________________, 

(imię i nazwisko) 

posługujący/posługująca się numerem PESEL: ____________________________________________ 

(nr PESEL) 

oświadczam, że jestem uprawniony/uprawniona do wykonywania w imieniu Przedstawiciela VOTUM 

ROBIN LAWYERS S.A. . z siedzibą we Wrocławiu 53-012, ul. Wyścigowa 56i, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000273033, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy, posiadająca REGON: 020447530, NIP: 899-25-90-002, 

kapitał zakładowy 4.770.000,00 zł, wpłacony w całości (zwana dalej VOTUM ROBIN LAWYERS S.A.)   t. j. spółki  
DSA INVESTMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu 53-126, al. Wiśniowa 47, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000391830, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, posiadającą NIP: 899-27-23-377, REGON: 021642423, kapitał 

zakładowy 1.000.000,00 zł, wpłacony w całości, czynności zawierania umów z klientami na rzecz VOTUM 

ROBIN LAWYERS S.A. – na podstawie i w granicach pełnomocnictwa substytucyjnego udzielonego przez 

DSA Investment S.A. za zgodą VOTUM ROBIN LAWYERS S.A. i jednocześnie wyrażam zgodę na 

otrzymywanie informacji związanych z wykonywaniem czynności pełnomocnika substytucyjnego poprzez: 

Wiadomości tekstowe SMS na numer:  (numer tel. kom.) 

Wiadomości e-mail pod adresem:  (adres e-mail). 

Nadto oświadczam, że powstrzymam się od wykonania w imieniu własnym bądź osób trzecich, na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, czynności tego samego rodzaju, co czynności objęte pełnomocnictwem udzielonym 

mi za zgodą VOTUM ROBIN LAWYERS S.A., w okresie jego obowiązywania. 

Jednocześnie zobowiązuje się w okresie obowiązywania udzielonego mi za zgodą VOTUM ROBIN 

LAWYERS S.A. pełnomocnictwa, a także po jego odwołaniu, do zachowania w poufności wszelkich 

informacji programowych, technicznych, handlowych i organizacyjnych lub innych informacji posiadających 

wartość gospodarczą, dotyczących VOTUM ROBIN LAWYERS S.A., nieujawnionych do wiadomości 

publicznej (tajemnica przedsiębiorstwa), które uzyskałem/uzyskałam w związku z wykonywaniem czynności 

na rzecz VOTUM ROBIN LAWYERS S.A. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 

Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, iż w przypadku poniesienia przez 

VOTUM ROBIN LAWYERS S.A. szkody majątkowej na skutek naruszenia przeze mnie zobowiązania 

złożonego niniejszym oświadczeniem, VOTUM ROBIN LAWYERS S.A. będzie uprawniona do dochodzenia 

roszczeń odszkodowawczych na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w 

tym ustawy z dnia  16 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

 

 

______________________________ 

(data i czytelny podpis) 
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Klauzula informacja 
 

Na podstawie art. 14 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, zwane dalej RODO) 

informujemy, że: 
 

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest VOTUM ROBIN LAWYERS S.A. z siedzibą we Wrocławiu 53-012, 

ul. Wyścigowa 56i, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000273033 (dalej „Spółka”).  

II. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail iod@votum-rl.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych Votum 

Robin Lawyers S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.  

III. Uprzejmie informujemy, że pozyskaliśmy Państwa dane osobowe od DSA Investment S.A. w związku z realizacją 

umowy agencyjnej (dalej zwana: „umowa agencyjna”), jaka została zawarta między ww. spółkami.  

IV. Państwa dane osobowe, które zostały przekazane obejmują następujące kategorie: imię, nazwisko, nr PESEL, nr telefonu 

oraz adres e-mail. 

V. Administrator wykorzystuje Państwa dane osobowe w następujących celach, na podstawie poniższych przesłanek oraz 

przez następujący okres czasu:  

1. celem wykonywaniem umowy zawartej między wskazanym w oświadczeniu Przedstawicielem a VOTUM ROBIN 

LAWYERS S.A. w zakresie pośrednictwa i zawierania umów w imieniu lub/i na rzecz VOTUM ROBIN 

LAWYERS S.A.  (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes Administratora w postaci 

prawidłowej realizacji umowy agencyjnej) – dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy 

agencyjnej;  

2. celem sporządzeniem przez VOTUM ROBIN LAWYERS S.A. pełnomocnictwa substytucyjnego w związku z 

wykonywania umowy agencyjnej zawartej między ww. spółą a DSA Investment S.A. (podstawą prawną jest art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes Administratora w postacie prawidłowej realizacji umowy agencyjnej) – 

dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy agencyjnej;   

3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub osobę trzecią  w tym ustalenia, 

zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną przez 

VOTUM ROBIN LAWYERS S.A. działalnością (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – dane 

osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

VI. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie odrębnych przepisów prawa, a mianowicie upoważnieni pracownicy / współpracownicy Spółki. Odbiorcą 

danych mogą być również upoważnieni pracownicy / współpracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Spółki 

(np. usługi prawnicze), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółką, wyłącznie zgodnie 

z poleceniami Spółki. Odbiorcą danych mogą być też inne podmioty uprawnione do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa 

tego wymagają. 

VII. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych w   tym   potwierdzenia   ich   przetwarzania,   otrzymania   kopii   

danych   i  informacji  o  ich  przetwarzaniu  (art.  15  RODO),  (2)  sprostowania  nieprawidłowych   danych   lub   

uzupełnienia   niekompletnych   danych   (art.  16  RODO),  (3)  usunięcia  danych,  jeżeli  Administrator  nie  ma  już  

podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), (4) 

ograniczenia przetwarzania danych   w   przypadku   zgłoszenia,   że:   (a)   dane   są   nieprawidłowe   –   do   czasu   ich   

sprawdzenia   (b)   przetwarzanie   jest   niezgodne z   prawem,   a      wnioskodawca   sprzeciwia   się   ich   usunięciu   

(c)   Administrator  nie  potrzebuje  już  danych,  a  wnioskodawca  potrzebuje ich      do      ustalenia,      dochodzenia      

i      obrony      roszczeń      (art.      18    RODO),    (5)        przenoszenia    danych,    w    tym    otrzymania    ich      w      

ustrukturyzowanym      formacie      nadającym      się      do      odczytu     maszynowego     lub     żądania     ich     

przesłania     innemu     Administratorowi     (art.     20     RODO),     (6)     wniesienia     sprzeciwu na  przetwarzanie   w  

celach  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego 

i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO), (7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO). Osoba, której dane 

dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. 

Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi. 

VIII. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne celem wykonania umowy łączącej wskazanego w 

oświadczeniu Przedstawiciela i VOTUM ROBIN LAWYERS S.A., w tym do przygotowania pełnomocnictwa 

substytucyjnego oraz dla podejmowania kontaktu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz lub/i w imieniu 

VOTUM ROBIN LAWYERS S.A. w ramach ww. umowy.  
 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią informacji zawartych powyżej oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez VOTUM ROBIN LAWYERS S.A. w celach określonych w poniższej klauzuli informacyjnej.  

 

 

______________________________ 
(data i czytelny podpis) 


