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                     Limanowa, dnia 13 lipca 2021 roku
 

 

P E Ł N O M O C N I C T W O  
 
 

Fundacja Helping z siedzibą w Nowym Sączu, w imieniu której działa prezes zarządu Jarosław Stanisław 

Mleczko oraz wiceprezes zarządu Mariusz Adam Tokarczyk 

ul. Wojciecha Kossaka 16, 

33-300 Nowy Sącz 

NIP: 734-35-85-179 
ustanawia pełnomocnikiem: 

 
radcę prawnego  

Krzysztofa Jędrzejka  
Katarzynę Liszkę-Sułkowską 

Lidię Pastuszak 
Rafała Rajcę 

Michała Kogutowicza 
Karolinę Ćwik 

Przemysława Woźniaka 
Piotra Gawelowicza 

 
 
i umocowuje Ich do jednoosobowego działania swoim imieniem przed wszystkimi sądami, organami 
egzekucyjnymi, organami administracji publicznej jak również przed wszystkimi instytucjami czy 
podmiotami, we wszelkich sprawach, w których jest lub może być stroną, jak również w sprawach, w 
których jest zainteresowaną, a także do składania wszelkich oświadczeń woli w sprawach, w których jest 
stroną. Pełnomocnictwo uprawnia również do podejmowania czynności przedsądowych jak 
i przedegzekucyjnych, odbioru wszelkich należności, w tym w szczególności należności głównej, odsetek, 
kosztów postępowania. 
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Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Jędrzejek prowadzący działalność gospodarczą 
pod nazwą Krzysztof Jędrzejek Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą: ul. M. B. Bolesnej 11A, 34-
600 Limanowa. Z administratorem można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej 
na adres: ul. M. B. Bolesnej 11 A, 34-600 Limanowa lub e-mail: info@kancelaria.limanowa.pl. Dane 
osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO, tj. w celu wykonania umowy. Administrator nie 
udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego jak i organizacji międzynarodowej. 
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do wykonania umowy i zrealizowania przez 
administratora ciążących na nim obowiązkach prawnych związanych z umową. Osobie, której dane 
dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie 
będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu umowy.  

 

 

 

 

Oświadczam iż zapoznałem/am się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej.  

 

 

………………………………………….. 
 
                                                   


