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POLITYKA PRYWATNOŚCI
EASYFIT20
Polityka prywatności stanowi realizację obo
-wiązku informacyjnego wynikającego z art.
13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
INFORMACJE O ADMINISTRATORZE
Administratorem Państwa danych osobowych
jest Atut Maciej Krajewski, prowadzący Studio
EasyFit 20 z siedzibą w Warszawie przy ul.
Pilickiej 28, 02-613 Warszawa, NIP: 521-17-45716, REGON: 016264749
JAKIE DANE PRZETWARZAMY
Przetwarzamy dane dotyczące Członków
Studia EasyFit20.
Przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko,
datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres
zamieszkania, numery telefonów, adresy e-mail
Przetwarzamy również dane osobowe w po
-staci wizerunku Członków Studia związanych
z aktywnością w naszym Studiu (np. zdjęcia z
wydarzeń organizowanych przez Studio), jeżeli
taka zgoda została wyrażona.
Wszystkie te dane są niezbędne do prawidło
-wego wywiązania się przez Studio EasyFit20 z
zawartej z Członkiem Studia Umowy.
W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE
1.
2.
3.
4.
5.

w celu realizacji umowy o świadczenie
usług treningowych
w celach statystycznych, w celu rozwoju
oferty i poprawy jakości świadczonych
przez nas usług treningowych
w celu marketingu usług własnych –
w szczególności poprzez informowanie o
nowych usługach;
w celu organizacji wydarzeń specjalnych
– takich jak spotkania informacyjne,
integracyjne, inne
w celach księgowych

PODSTAWA PRZETWARZANIA
Podstawą przetwarzania jest zgoda pisemna
udzielona przez Członka Studia

Zgoda na przetwarzanie danych ma charakter
dobrowolny, jednak jej brak lub wycofanie
może uniemożliwić świadczenie przez Studio
oferowanych usług.
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE
Przekazane przez Członka Studia dane osobo
-we będą przetwarzane przez Administratora
przez cały okres trwania Umowy oraz 5 lat po
jej zakończeniu, co umożliwia odtworzenie
historii współpracy z Członkiem Studia.
UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZE
-TWARZAMY
Członek Studia posiada prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Członek Studia ponadto posiada prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.(RODO);
SKUTKI COFNIĘCIA LUB BRAKU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH
Podanie przez Członka Studia danych osobo
-wych jest warunkiem zawarcia Umowy. Kon
-sekwencją niepodania danych osobowych lub
wycofania zgody na ich przetwarzanie przez
Studio będzie skutkowało brakiem możliwości
świadczenia usług lub rozwiązanie umowy o
świadczenie usług treningowych.
INNE WAŻNE INFORMACJE
-jemy zautomatyzowanych decyzji opartych na
-pieczamy przed niepowołanym dostępem osób
nieupoważnionych.

