OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Administratorem Danych Osobowych Członków Klubu Fit Forma jest firma Mega Solar s.c. z siedzibą
przy ul. Sacharowa 16 92-525 Łódź NIP 7282321551.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Administrator wskazuje dane
kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
biuro@fitforma.eu
Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie,
będą przetwarzane przez Administratora:
- w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
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),
- w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych ,
- w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w
sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze
strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie Danych Osobowych.
W przypadku udzielenia przez Klienta, dobrowolnej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w
postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez
Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z
prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.
Dane osobowe gromadzone przez Klub w celu rejestracji Członka Klubu: imię, nazwisko, data
urodzenia, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, skan biometryczny palca.
W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na
przetwarzanie Danych Osobowych w postaci danych biometrycznych, dane te będą przetwarzane przez
Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu
weryfikacji tożsamości Klienta oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej.



Klub Fit Forma gromadzi dane osobowe w następujących celach:
aby realizować umowę z Klientem i świadczyć usługi Klientowi;
w celu realizacji przez Klub praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w
tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń;
aby wypełniać zobowiązania prawne, w tym zapobiegać czynom karalnym i je wykrywać.

8.

Klient ma prawo do informacji, jakie dotyczące go dane osobowe zgromadził Klub Fit Forma.

7.



Klient ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania: aktualizacji, przeniesienia lub ograniczenia
danych osobowych. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych, „prawo do bycia
zapomnianym”.
9.

Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom

10. W przypadku rezygnacji lub zażądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych możliwe jest, iż
Klub Fit Forma nie będzie mógł dalej świadczyć usług Klientowi.
11. Podanie przez Klienta danych osobowych w celu rejestracji Członka Klubu jest dobrowolne, ale
niezbędne dla wykonania usług.
12. Klub Fit Forma jest monitorowany za pomocą kamer. Nadzorowanie oraz rejestrowanie odbywa się ze
względów bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie. Nagrania z monitoringu mogą zostać
wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu. Wejście
na teren Klubu wiąże się z przetwarzaniem Danych Osobowych i jest dobrowolne.

