Szanowni Państwo,
Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi oraz
rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej 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 (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 14
RODO, uprzejmie informujemy co następuje.
Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie:
imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania. Administratorem
danych jest firma Go4Trade Marek Kołodziejczyk z siedzibą w Lubaszu przy ul. Nowej 24,
kod pocztowy: 64-720 Lubasz w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Dane
transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z
siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w
zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest
dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@fabrykazdrowia.com lub pisemnie na adres:
Fabryka Zdrowia gym & fitness
ul. Nowa 24
64-720 Lubasz
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
Realizowania zawartej z Klubem umowy, świadczenia usług na odpowiednim poziomie oraz
pobierania opłat.
Zbierania opinii o usługach i produktach Klubu, umożliwiających poprawę jakości
świadczonych usług i gwarancję satysfakcji.
Oferowania nowych usług i produktów Klubu (pod warunkiem uzyskania zgody na
przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym na
przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).
Wypełniania zobowiązań prawnych, w tym zapobiegania czynom karalnym i ich
wykrywania.
Przysługuje Pani / Panu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach
określonych w art. 17 i 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych prosimy o przesłanie
tej informacji na podany wyżej adres mailowy lub stacjonarny.
Pragniemy zapewnić, iż administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie
środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami prawnymi.

