1. CO TO JEST RODO?
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób
fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. W tej chwili brak jeszcze
przepisów krajowych, zachęcamy jednak do śledzenia tematu.
2. OD KIEDY RODO OBOWIĄZUJE?
RODO – ma zastosowanie od 25 maja 2018 r.
3. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
FORUM TRENINGU SILESIA Sp. z o.o.
ul. Wyspiańskiego 3, 32-620 Brzeszcze,
dla Klientów klubu w Katowicach przy ul. Gliwickiej 275
lub
AFB FORUM TRENINGU Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 28, 31-318 Kraków,
Administrator - oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby
przetwarzania danych osobowych.
4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności zgodnej z tą, dla których
kluby zostały powołane, tj. w celu zawarcia i realizacji umowy dotyczącej usługi treningu
personalnego, fizjoterapii, masażu, dietetyki lub innej usługi z obszaru fitness.
Państwa dane osobowe to np. imiona i nazwiska, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,
numer pesel, numer telefonu, adres e-mail.
W szczególności Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w
następujących celach:
a) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
b) realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Administratora, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
c) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f
Rozporządzenia,
d) realizacji przez Administratora czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c i lit. e Rozporządzenia,
e) marketingu, w tym promocji usług oferowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
i f Rozporządzenia,
f) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom jedynie na mocy powszechnie
obowiązujących w Polsce przepisów i wynikających z nich obowiązków Administratora względem
organów publicznych.

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 4
celów przetwarzania tj.:
a) W zakresie realizacji zawartej z Administratorem umowy, przez okres do czasu zakończenia jej
realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych po wygaśnięciu umowy do czasu wycofania tej zgody,
b) W zakresie bezpośredniego i promocji usług oferowanych przez Administratora przez okres do
czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie,
7. PRAWA NASZYCH KLIENTÓW
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych jako naszych Klientów
przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21
Rozporządzenia,
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
W przypadku, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. a
Rozporządzenia tj. Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu również prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH
Państwa dane osobowe mogą pochodzić od współpracującej z Administratorem firmy, z którym wiąże
Administratora stosowna Umowa przetwarzania, dotycząca pozyskiwania dla Administratora
potencjalnych Klientów oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz.
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy
z Administratorem, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma
charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości
zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.

