06 czerwiec 2020, KRAKÓW

Body Beauty Fitness
ul. Leonida Teligi 24
30-870, Kraków
aga@bodybeautyfitness.pl

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Body Beauty Fitness

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Body Beauty Fitness
z siedzibą przy ul. Teligi 24, Kraków 30-870, NIP 6792680449, REGON 361518616 zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celach
marketingowych w okresie po wygaśnięciu umowy.
TAK

NIE

2. Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji
handlowych przez Body Beauty Fitness z siedzibą przy ul. Teligi 24, Kraków 30-870,
NIP 6792680449, REGON 361518616 w rozumieniu dostawy z dnia 18 lipca 2002r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj, Dz.U. z 2016r. poz. 1030 z późn. zm
TAK

NIE

3. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, komputer)
przez Body Beauty Fitness z siedzibą przy ul. Teligi 24, Kraków 30-870, NIP 6792680449,
REGON 361518616 w rozumieniu art. 172 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo
telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1489 z późn. zm.)
TAK

NIE

4. Oświadczam że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez właściciela klubu Body
Beauty Fitness z siedzibą przy ul. Teligi 24, Kraków 30-870, NIP 6792680449, REGON
361518616 Agnieszkę Zembroń-Chudzicką mojego wizerunku utrwalonego w związku z
korzystaniem przeze mnie z usług klubu lub w związku z udziałem w imprezach sportowych
organizowanych przez Body Beauty Fitness w tym na zwielokrotnianie mojego wizerunku
wszelkimi dostępnymi technikami i metodami jego rozpowszechnianie i publikowanie w Body
Beauty Fitness oraz w mediach elektronicznych, stronie internetowej klubu na kontach,
portalach Facebook i Instagram klubu oraz właściciela klubu. Oświadczam że wykorzystanie
wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza moich dóbr osobistych ani innych praw.

TAK

NIE

5. Oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w postaci mojego
wizerunku utrwalonego w związku z korzystaniem przeze mnie z usług klubu Body Beauty
Fitness lub w związku z udziałem w imprezach sportowych, warsztatach, spotkaniach
organizowanych przez Body Beauty Fitness z siedzibą przy ul. Teligi 24, Kraków 30-870, NIP
6792680449, REGON 361518616 w zakresie niezbędnym do rozpowszechniania mojego
wizerunku na warunkach i zgodnie z treścią zgody na rozpowszechnianie wizerunku której
udzieliłem/udzieliłam w punkcie 5.

TAK

NIE

Klauzula informacyjna
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Body Beauty Fitness z siedzibą przy ul. Teligi 24,
Kraków 30-870, NIP 6792680449, REGON 361518616 reprezentowaną przez Agnieszkę ZembrońChudzicką (dalej łącznie jako „Administrator”) Administrator wskazuje dane kontaktowe w sprawach
związanych z przetwarzanie danych osobowych: aga@bodybeautyfitness.pl

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane: 1) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej
umowy na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) c) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2) w celu prowadzenia przez
Administratora marketingu usług własnych , dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw
któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 4) w celach wskazanych treści danej zgody (w celach
marketingu po zawarciu umowy, w celu weryfikacji tożsamości, oraz odnotowania wejścia do klubu
jako osoby uprawnionej, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
ogólnego rozporządzenia o chronię danych. W przypadku udzielenia Pana/Pani dobrowolnej zgody na
przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku o którym mowa powyżej (punkt 5) Pana/Pani
dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych.

Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych innym podmiotom oraz do państw trzecich.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej
zakończeniu w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących
przepisów prawa w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących
przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody do czasu

jej cofnięcia a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6. ust. 1 lit.f) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na
podstawie art.6 ust.1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Ma Pan/Pani prawo
do przenoszenia danych , obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu
administratorowi lub do żądania w miarę możliwości technicznych przesłania tych danych
bezpośrednio innemu administratorowi. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w
umowie jest dobrowolne ale niezbędne do wykonania umowy.

………………………………….
Podpis klienta

