
RODO – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Klub Sandow 

Dane osobowe 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2 (zwanym w dalszym ciągu 

niniejszej informacji rozporządzeniem RODO) przekazujemy informację w jaki sposób przetwarzamy dane 

osobowe. 

Dane Administratora Danych osobowych: F.H.U. Sandow Bogusław Borkowski, ul. Warszawska 60a, 

05-120 Legionowo 

Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych: silowniasandow@gmail.com 

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych 

Twoje dane osobowe i wizerunek, będą zbierane i przetwarzane w programie do obsługi klubów fitness 

GYMMANAGER i przypisane do karnetu, jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (karnet upoważnia 

do przebywania na terenie klubu, korzystania z sali siłowni i sprzętu sportowego oraz zajęć fitness). 

Konieczność przekazania danych osobowych 

1. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do świadczonych usług. Dane osobowe definiujemy 

jako dane, które dotyczą każdej osoby fizycznej (w tym osoby fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą), obejmujące m.in. imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, historię płatności, oraz historię 

wejść do klubu, numer telefonu i e-mail. Podanie przez Ciebie następujących danych osobowych – 

imienia, nazwiska i wizerunku jest konieczne, aby skorzystać z usług naszego Klubu.  

 

2. W momencie wejścia Klienta do Klubu gromadzimy dane w postaci bieżącej daty, godziny oraz numeru 

Klienta i zapisujemy je w systemie. 

Cel przetwarzania danych osobowych 

Klub Sandow przetwarza Pani/Pana dane osobowe – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO w następującym 

celu: 

1. realizacji świadczonych usług z klientami, 

2. utrzymywania i obsługi konta w systemie do obsługi klienta dla posiadaczy Karty Klubowej, 

3. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art.6 ust.1c RODO- obowiązek 

prawny) np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji przez 

czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np. przepisy podatkowe, 

4. zarządzania i rozwoju relacji,  

5. poprawienia jakości świadczonych usług, odpowiedzi na zapytania Klienta.  

W wypadku wyrażenia zgody przez Klienta Klub Sandow może przetwarzać dane osobowe również w celach: 

1. marketingowych m.in. sporządzania i przesyłania klientom informacji handlowych oraz rozwoju i 

doskonalenia produktów i świadczonych usług, 

2. statystycznych oraz badania i analiz rynku związanych z prowadzeniem działalności. 

 



Dane wrażliwe 

W oparciu o wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust.1 lit. a RODO). 

Niektóre usługi takie jak: trening personalny, masaż całego ciała, ułożenie diety, pomiar tkanki tłuszczowej wiąże 

się z koniecznością przetwarzania danych o zdrowiu, które stanowią szczególną kategorię danych. 

Pamiętaj, że zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody. 

Monitoring w obiekcie 

Klub Sandow częściowo nadzoruje swój Klub za pomocą kamer i w konkretnych przypadkach zapisuje nagrania w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów i do wyjaśnienia czynów karalnych. Informacje o monitoringu 

widnieją w oznaczeniach w Klubie. 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe i wizerunek? 

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do wykonania świadczonych 

usług, aż do momentu pisemnej rezygnacji. W każdym momencie możesz złożyć wniosek o zaprzestanie 

przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie. 

Dane utrwalone na monitoringu obiektowym klubu przechowywane są przez miesiąc 

Przekazywanie danych 

Twoje dane osobowe i wizerunek przekazujemy podmiotom przetwarzającym, współpracującymi z nami na 

podstawie umów, wspierającym nas w świadczeniu usług, które wykonują usługi księgowe lub z branży IT (np. 

informatykom). Podmioty te są przez nas starannie dobierane i zobowiązane również, na podstawie umów 

szczególnych oraz przepisów bezwzględnie obowiązujących, do poszanowania przepisów o ochronie danych 

osobowych i wizerunek. Wskazujemy nadto, iż  wypełnieniu prawnego obowiązku, Twoje dane i wizerunek mogą 

zostać udostępnione organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Administrator nie będzie 

przekazywał Twoich danych osobowych do państw trzecich. 

 

Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO) 

Klubowiczowi przysługuje prawo do złożenia wniosku (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w” Dane osobowe”) 

o: sprostowanie danych, usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym, ograniczenie przetwarzania – 

wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych, dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych 

oraz o ich kopię, przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO), prawo sprzeciwu – np. 

przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie takiego żądania oznacza, że nie będziemy 

przetwarzać Państwa danych w tym celu. 

Pamiętaj! 

Masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych, jeśli uważasz, że 

przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa (adres:  Generalny Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Kiedy używasz naszych usług, zgadzasz się na postanowienia niniejszego regulaminu. 

Powyższa informacja znajduje się na stronie: http://silownia-legionowo.pl/ 
Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych: silowniasandow@gmail.pl 


