
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

§ 1

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH SYNERGIA FITNESS

– Administratorem  danych  osobowych  Synergia  Fitness  (dalej  Administrator),  czyli
odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

– Get Fit By Piotr Żymołka
ul. Kozielska 6c
47-300 Krapkowice
NIP 8982156304
klub@fitnesskrapkowice.pl 

§ 2

PAŃSTWA PRAWA

– Przysługują Państwu następujące prawa:
1. prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15
RODO;

2. zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub
niekompletnych danych osobowych;

3. zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas
Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:
• do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
• do wywiązania się z prawnego obowiązku;
• z uwagi na względy interesu publicznego;
• do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4. zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
o ile:
• prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
• nie  potrzebujemy  już  danych  osobowych,  ale  są  one  Państwu  potrzebne  do  ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń;
• wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;

5.  zgodnie  z  art.  20  RODO  –  prawo  do  otrzymania  dostarczonych  nam  Państwa  danych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);

6. zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą
się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu,
miejsca pracy lub naszej siedziby Przedsiębiorstwa.
• W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych
osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych
zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej
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polityce  prywatności,  prosimy  o  kontakt  z  administratorem  danych:  (klub@fitnesskrapkowice.pl
tel: 77 545 33 90).

§ 3

JAK CHRONIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE ? 

– Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i  politykę bezpieczeństwa
systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Państwa danych osobowych.

– Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:  
1. Dostęp do Państwa danych osobowych, mają tylko ci pracownicy Synergia Fitness, którzy zostali
przeszkoleni  zgodnie  z  polityką  bezpieczeństwa  danych  osobowych  i  podpisali  stosowne
oświadczenia zobowiązujące ich do ochrony.  
2. Półautomatyczny system IT, spełniający wszelkie standardy ochrony danych osobowych. 

– Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  przepisach  o  ochronie  danych  osobowych,  w  tym
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  warunków technicznych i  organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.

– Administrator  dopełnił  wszelkich  prawem  przewidzianych  obowiązków  w  zakresie  ochrony
danych osobowych.

§ 4

DLACZEGO I O JAKIE PAŃSTWA DANE OSOBOWE PROSIMY ? 

●  Rejestracja

1.  W trakcie  rejestracji  prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Synergia
Fitness, oraz systemie Fitnet dzięki czemu nie muszą Państo przy każdym kolejnym zakupie tracić
czasu  na  ponowne  wypełniania  całego  formularza  zamówienia.  Rejestrując  się  oszczędzają
Państwo czas.
2. W trakcie rejestracji prosimy o: 
– imię  i  nazwisko  –  niezbędne  nam  do  założenie  konta  i  wystawienia  później  dokumentu
sprzedaży oraz weryfikacji osoby korzystającej z usług klubu Synergia Fitness.
– adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędne nam do

założenie konta. 
– e-mail  –  niezbędny  do  logowania  i  komunikacji  związanej  z  korzystaniem  z usług  klubu

Synergia Fitness.
– numer telefonu – niezbędny do komunikacji związanej z korzystaniem z usług klubu Synergia

Fitness. 
3. Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez Synergia Fitness i podmiot

partnerski który umożliwia płatność za zamówienie.  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.  Dane nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.            

● Złożenie zamówienia

1.  W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji
zamówienia,  które  w  przypadku  zarejestrowanych  i  zalogowanych  Klientów  częściowo
pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.
2.Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
-  imię i  nazwisko – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży  oraz weryfikacji  osoby
korzystającej z usług klubu Synergia Fitness.
- adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do
wystawienia dokumentu sprzedaży oraz weryfikacji osoby korzystającej z usług klubu Synergia
Fitness.
- e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia
-numer  telefonu  –  niezbędny  do  komunikacji  związanej  z  realizacją  zamówienia  oraz
przesyłania informacji o ewentualnych zmianach, zastępstwach itp.
3. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane wyłącznie przez Synergia
Fitness i podmiot partnerski który umożliwia płatność za zamówienie.   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.  Dane nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

§ 5

UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 

-  W  szczególnych  sytuacjach,  w  których  obowiązujące  prawo  nakazuje  administratorowi  
udostępnienie  zebranych  danych  organom  państwowym,  Synergia  Fitness  dane  takie  
udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Państwa dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w  
zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

& 6

KONTAKT 

- Synergia Fitness skontaktuje się z Państwem tylko w szczególnych sytuacjach korzystają  
z podanego przez Ciebie numeru telefonu lub adresu email.
- W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Państwa  danych osobowych, o ile nie mogą  
Państwo lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem 
telefonu 77 545 33 90 lub e-mail: klub@fitnesskrapkowice.pl
- W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
Get Fit By Piotr Żymołka
ul. Kozielska 6c
47-300 Krapkowice
NIP 8982156304
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