
Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest  Fit Garaż Sp. z o. o.  (dalej: „ADMINISTRATOR”), z
siedzibą: ul. Banacha 12, 76-200 Słupsk.  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za
pomocą  poczty  tradycyjnej  na  adres:  ul.  Banacha  12,  76-200  Słupsk  lub  drogą  e-mailową  pod
adresem: fitgarazrecepcja@gmail.com. 
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 
3.  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenie 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).
4. Przetwarzanie odbywa się w celu:

a) zgody  na  przetwarzanie  wizerunku  na  stronie  internetowej https://fitgaraz.pl i  innych
portalach społecznościowych, a także wywieszaniu zdjęć w placówce Administratora  - art. 6
ust. 1 lit. a RODO;

b) marketingu  bezpośredniego  oraz  świadczenia  usług  drogą  elektroniczną  oraz  w  celu
nawiązania kontaktu – art.. 6 ust. 1 lit. a RODO;

c) zawarcia  oraz  realizacji  umowy  świadczenia  usług,  rozpatrywania  reklamacji, skarg,
wniosków, udzielania odpowiedzi na pytania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

d) przetwarzania danych w programie do obsługi klubów fitness i przypisanie danych do karnetu,
oraz weryfikacji tożsamości przy wejściu do klubu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

e) rozliczenia umowy – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

f) egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych lub
obrony przed ewentualnymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f  RODO;

g) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem – art. 6 ust. 1
lit. f  RODO.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6.  Administrator  nie  zamierza  przekazywać  danych  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej. 
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów
prawa lub zawartych umów powierzenia danych osobowych m.in. do: firm wspierających Fit Garaż
Sp. z o. o. w świadczeniu usług księgowych oraz informatycznych. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora: 
a) do 6 lat od zakończenia korzystania z usług Administratora, chyba że przepisy prawa

stanowią inaczej;
b) zapisy  z  monitoringu  przechowywane  będą  w zależności  od  wielkości  zapisanych

danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. W przypadku,
w  którym  nagrania  obrazu  stanowią  dowód  w  postępowaniu  prowadzonym  na
podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w
postępowaniu,  termin  ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania.  Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania
obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu;

c) wizerunek  będziemy  przetwarzać  do  czasu  odwołania  zgody  oraz  zgodnie  z  przepisami
dotyczącymi archiwizacji; 

d) dane,  których  nie  ma  obowiązku  przechowywać,  będą  niszczone  niezwłocznie  po
zakończeniu działania, którego dotyczą.

https://fitgaraz.pl/
mailto:fitgarazrecepcja@gmail.com


9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10.  Skargę  na  działania  Administratora można  wnieść  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do zawarcia umowy i korzystania z usług
Administratora.  Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji umowy.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Ja, …………………………… wyrażam zgodę na:

 na przetwarzanie moje wizerunku

 świadczenie usług przez Administratora drogą elektroniczną oraz marketing bezpośredni 

 na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Administratorem 

Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych.

……………………………………… ……………………………………
/data/ /podpis/


