
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 

2018 r. informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 

 

1. Wyjaśnienie terminów używanych w dokumencie polityki 

bezpieczeństwa oraz w kontekście ochrony danych osobowych 

o Administrator – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o 

których mowa w art. 3 ustawy o ochronie danych osobowych, 

decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych; w 

rozumieniu niniejszego dokumentu administratorem danych jest Studio 

Pilates w Pełni będące własnością podmiotu Aleksandra Wilk, Al. 

Komisji Edukacji Narodowej 51/29, 02-797 Warszawa, NIP 5213811765 

REGON 369390972, z którym można skontaktować się pod adresem: 

pilateswpelni@gmail.com; 

o Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub 

możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; 

o Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług Studio Pilates w 

Pełni 

 

2. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, 

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: 

 prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

 prawo do przenoszenia danych; 

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w określonym celu, jeżeli Użytkownik wyraził taką zgodę; 
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 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z 

przetwarzaniem przez Administratora. 

Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować kontaktując się z 

Administratorem pod następującym adresem e-mail pilateswpelni@gmail.com. 

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale 

niezbędne, by korzystać z usług Studio. 

 

3. Cel zbierania i wykorzystywania danych osobowych 

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu/celach: 

o wykonania umowy o świadczenie usług w Studio; 

o kontaktu w sprawie potwierdzenia obecności na zajęciach, odwołania 

zajęć, zmian cennika oraz grafiku, zmian dotyczących warunków 

korzystania z usług Studio itp; 

o odpowiedzi na wiadomości wysłane zarówno na adres e-mail 

(bezpośrednio oraz przez Formularz Kontaktowy), jak i telefon 

kontaktowy; 

o w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie 

na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym 

w treści zgody. 

 

4. Rodzaj zbieranych danych osobowych 

Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne jak imię, 

nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. 

 

5. Zabezpieczenie pozyskanych danych osobowych 

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych 

osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony 

danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych 

osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i 

odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego 



nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii 

Europejskiej. 

Administrator nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danymi osobowymi 

użytkownika. Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane innym osobom 

lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Administratora 

dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na 

ich żądanie wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

Urządzenia elektroniczne przechowujące dane osobowe Użytkownika są 

zabezpieczone hasłem, a dostęp do nich posiada jedynie Administrator. 

 

6. Współdzielenie danych osobowych 

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym 

podmiotom: 

o którym musi udostępnić informacje na podstawie przepisów prawa; 

o naszym podwykonawcom, z którymi współpracujemy, którzy świadczą 

dla nas typowe usługi takie, jak: usługi informatyczne, bankowe, 

księgowe; 

o współpracującym z nami trenerom. 

Każda upoważniona przez Administratora danych osobowych osoba 

odpowiada za przestrzeganie zasad przetwarzania danych osobowych 

zgodnie z ustawą. Za ich nieprzestrzeganie, szczególnie za przetwarzanie 

danych przez nieupoważnionego, w tym za przetwarzanie danych w szerszym 

zakresie niż wynika to z upoważnienia, za udostępnianie danych osobowych 

osobom nieuprawnionym, za naruszanie obowiązku zabezpieczenia danych 

osobowych grozi odpowiedzialność karna zgodnie z przepisami ustawy. 

Osoby popełniające wymienione przestępstwa mogą zostać ukarane karą 

grzywny, karą ograniczenia lub pozbawienia wolności zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Niezależnie, powyższe naruszenia zasad 

przetwarzania danych osobowych skutkować mogą również 

odpowiedzialnością cywilną, w tym odpowiedzialnością odszkodowawczą 

według zasad opisanych w kodeksie cywilnym. 

 



7. Termin przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

8. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 

Lista osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych znajduje się 

w dodatkowym dokumencie o nazwie „Ewidencja osób upoważnionych do 

przetwarzania danych osobowych”. 

 

 

 

 


