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Działając w imieniu spółki, której szczegółowe dane identyfikacyjne podano w trakcie procesu zakładania 

Konta firmowego na Platformie APFINO oraz którą wskazano w treści check-boxa dotyczącego udzielenia 

niniejszego pełnomocnictwa, zwanej dalej „Spółką”, działając zgodnie z informacjami wskazanymi we 

wniosku o założenie Konta Firmowego dla Spółki - jako osoba uprawniona do reprezentacji 

Spółki/wspólnika Spółki uprawnionego do reprezentacji Spółki, niniejszym w imieniu Spółki, udzielam 

pełnomocnictwa na rzecz osoby, która zainicjowała proces zakładania Konta Firmowego na Platformie 

APFINO dla Spółki, wskazanej imiennie w opisie check-boxa dotyczącego udzielenia niniejszego 

pełnomocnictwa, do: 

 

1) wydawania, wedle uznania pełnomocnika, w drodze jednej lub wielu czynności prawnych, 

poleceń administratora danych osobowych w rozumieniu RODO w zakresie 

integracji/synchronizacji oraz udostępniania, odbierania i przetwarzania danych osobowych, 

których administratorem jest Spółka, znajdujących się na Platformie APFINO lub w systemie 

ERP, z którego korzysta Spółka (tj. albo system Comarch ERP Optima albo system Comarch 

ERP XL albo System Comarch ERP XT autorstwa Comarch S.A. (dalej jako: Comarch)), a w 

szczególności: 

 

a) wydania polecenia Comarch Finance Connect sp. z o.o. (dalej jako: CFC)  w przedmiocie 

udostępniania Comarch, w drodze jednej lub wielu czynności, danych osobowych, 

których administratorem jest Spółka znajdujących się na Koncie Firmowym Spółki na 

Platformie APFINO, 

b) wydania polecenia Comarch do odbierania od CFC, w drodze jednej lub wielu czynności, 

danych osobowych udostępnionych przez CFC, o których mowa w lit a) powyżej oraz 

przetwarzania przez Comarch udostępnionych danych osobowych zgodnie z umową 

powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą pomiędzy Comarch a Spółką, 

c) wydania polecenia Comarch do udostępnienia CFC, w drodze jednej lub wielu 

czynności, danych osobowych, których administratorem jest Spółka znajdujących się 

na koncie Spółki w systemie ERP,  

d) wydania polecenia CFC do odbierania od Comarch, w drodze jednej lub wielu czynności, 

danych osobowych udostępnionych przez Comarch, o których mowa w lit c) powyżej i 

ich przetwarzania  przez CFC zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych 

osobowych zawartą pomiędzy CFC a Spółką, 

e) w przypadku gdy Spółka korzysta z systemu ERP na środowisku udostępnianym przez 

inne podmioty niż CFC lub Comarch (niezależnie czy jest to w tzw. modelu on premise 

czy modelu chmurowym) wydania polecenia CFC w przedmiocie udostępnienia Spółce, 

w drodze jednej lub wielu czynności, danych osobowych, których administratorem jest 

Spółka znajdujących się na Koncie Firmowym Spółki na Platformie APFINO w systemie 

ERP,  

f) w przypadku gdy Spółka korzysta z systemu ERP na środowisku udostępnianym przez 

inne podmioty niż CFC lub Comarch (niezależnie czy jest to w tzw. modelu on premise 

czy modelu chmurowym) wydania polecenia CFC do odbioru od Spółki, w drodze jednej 

lub wielu czynności, danych osobowych, których administratorem jest Spółka, 

znajdujących się w systemie ERP i ich przetwarzania zgodnie z umową powierzenia 

przetwarzania danych osobowych zawartą pomiędzy CFC a Spółką, 

 

Polecenia, o których mowa w niniejszym punkcie mogą obejmować w szczególności, ale nie 

wyłącznie następujące kategorie danych osobowych, których administratorem jest Spółka: 

Rodzaj danych: identyfikatory faktur w Systemie Comarch ERP XT, Comarch ERP Optima lub 

Comarch ERP XL, NIP, REGON, brzmienie firmy, numery faktur, numery rachunków 

bankowych, dane adresowe i teleadresowe, w tym e-mail, nr telefonu, oraz pozostałe dane 

osobowe zamieszczone na fakturach i dokumentach księgowych.  

Kategorie osób, których dane dotyczą: dane osobowe osób upoważnionych do reprezentacji 

Klienta, pracowników i współpracowników Klienta oraz klientów i kontrahentów Klienta. 

2) udostępnienia w drodze jednej lub wielu czynności prawnych danych poufnych, 

niezawierających danych osobowych, Comarch lub CFC lub innej spółce powiązanej pośrednio 

lub bezpośrednio z Comarch, wedle swobodnego uznania pełnomocnika,  
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3) wyrażenie zgody, w drodze jednej lub wielu czynności prawnych, na ujawnienie informacji 

poufnych przez Comarch, CFC lub inną spółkę powiązaną pośrednio lub bezpośrednio z 

Comarch, pozostałym podmiotom w grupie Comarch,  

4) wyrażenia, w drodze jednej lub wielu czynności prawnych, zgody, o której mowa w art. 172 

ustawy Prawo telekomunikacyjne wedle swobodnego uznania pełnomocnika, 

5) wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera oraz innych informacji handlowych,  

6) akceptacji, w drodze jednej lub wielu czynności prawnych, wszelkich regulaminów konkursów 

i promocji organizowanych przez CFC, 

7) akceptacji, w drodze jednej lub wielu czynności prawnych, zmian Regulaminu Platformy 

APFINO,  

8) dokonywania na Platformie APFINO w imieniu i na rzecz Spółki, w drodze jednej lub wielu 

czynności prawnych, wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych niż czynności 

wymienione powyżej związanych z korzystaniem z Platformy APFINO wedle uznania 

pełnomocnika, w tym do zawierania w imieniu Spółki z CFC umów obejmujących usługi 

świadczone przez CFC na rzecz Spółki za pośrednictwem Platformy APFINO oraz związanych 

z nimi umów powierzenia przetwarzania danych osobowych – według uznania pełnomocnika 

oraz do odbierania od CFC w imieniu Spółki oświadczeń woli i wiedzy związanych z umowami 

zawartymi pomiędzy CFC a Spółką za pośrednictwem Platformy Apfino.  

 

 

Pełnomocnictwo należy interpretować rozszerzająco. Pełnomocnik może udzielać dalszych 

pełnomocnictw w granicach swojego umocowania. Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane 

w treści dokumentu mają znaczenie nadane w Regulaminie. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż: 

niniejsze pełnomocnictwo nie wygasa w przypadku zmiany nazwy Platformy APFINO lub jej adresu. 
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