
POLITYKA PRYWATNOŚCI FIT&JOY 

 

RODO – CZYLI BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH W FIT&JOY 

W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących 

przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w 

związku z korzystaniem z naszych usług naszego Klubu. Prosimy Cię o jej przeczytanie, nie 
zajmie to więcej niż kilka minut. 

CZYM SĄ DANE OSOBOWE I SKĄD JE MAMY? 

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane otrzymaliśmy od Ciebie, podczas zakładania 

konta/wykupowania karnetu w naszym Klubie lub w momencie kiedy wysłałeś/aś do nas 
formularz kontaktowy poprzez www.fit-joy.pl.  W przypadku korzystania z naszych usług, 

dane, jakie posiadamy, to : 

Twoje Imię i nazwisko, numer telefonu,  e-mail, adres zamieszkania  oraz data urodzenia. 

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH 

OSOBOWYCH PRZEZ FIT&JOY? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia dla 
Ciebie naszych usług. Potrzebujemy ich aby:  

 

 założyć indywidualne konto Klienta w naszym systemie a następnie dokonać 

sprzedaży spersonalizowanego  karnetu/wejścia do Klubu 

 
 zarządzać Twoim kontem – rezerwacjami, okresami ważności, zawieszeniami 

karnetów, rozwiązywania problemów technicznych itp. 

 

  obsługiwać zgłoszenia,  które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); 

 

  kontaktować się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług oraz dla 
celów podatkowych i rachunkowych.  

 

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy także Twoje dane osobowe w celach wskazanych 

poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fit&Joy, którym jest: 

 
 kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami 

marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją 

zgodą - przez e-mail oraz telefon; 

 organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; 

 organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w 

których możesz wziąć udział; 
 monitorowanie Twojej aktywności na naszej stronie www  

 zapisywania danych w plikach cookies,  

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, której nam udzieliłeś podpisując Regulamin 

Klubu, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak ją wyraziłeś. Będziemy 
przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. 
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CZY MUSISZ PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE? 

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, aby móc zawrzeć z Tobą  i 

wykonać umowę sprzedaży-kupna, a tym samym świadczyć Ci usługę. 
 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli 

zawrzeć z Tobą tej umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług Klubu 

Fit&Joy. 

 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych 
niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami 

podanie Twoich danych jest dobrowolne. 

 Pamiętaj, że może zajść konieczność przekazania Twoich danych, aby wypełniać 

postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz.  
 

JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC FIT&JOY W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH 

DANYCH? 

 
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich 

danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

 
FIT&JOY JAKO ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH. 

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane 

Twoje dane osobowe, jest Fit&Joy Ewelina Hebda , z siedzibą w: Podegrodzie 254, 33-386 

Podegrodzie, NIP: 7343450580, REGON: 364699386. Dostęp do Twoich danych mają tylko 
upoważnieni do tego pracownicy. Nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani 

nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi, nie powiązanymi z nami 

podmiotami. Dane, które przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do 

świadczenia naszych usług. Otrzymują je firmy realizujące płatności w celu przetworzenia 

płatności,  dostawca oprogramowania posiadająca serwery, na których przechowywane są 

dane w razie konieczności biuro rachunkowe.  
 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Twoich danych przez Fit&Joy? 

Skontaktuj się z nami pod adresem: biuro@fit-joy.pl.  

 

UAKTUALNIENIE NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI 
 

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji niniejszej polityki prywatności. Ich 

najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie www.fit-joy.pl , również w wersji 

do pobrania.  

 

 

 

Wersja elektroniczna – tylko do wglądu. Wersja do podpisu 
dostępna w recepcji Klubu. 
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