INFORMACJA DLA KLIENTÓW KLUBU „STREFA FITNESS” NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej
„RODO”, Begg Sp. z o.o. przedstawia informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Kto jest administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Begg Sp. z o.o. ul. Jasna 7, 39-460 Nowa Dęba. Można skontaktować
się z administratorem pisząc na adres poczty spółki lub na adres e-mail: biuro@begg.pl
Cel, podstawa i okres przetwarzania Państwa danych
Państwa dane wykorzystujemy w celu zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług związanych z rekreacją ruchową
i poprawą kondycji fizycznej, w tym utrzymania i obsługi konta klienta w systemie informatycznym, dla posiadaczy
Karnetu Klubowicza (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy)
oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO - prawnie uzasadniony
interes administratora), np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych.
Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Lichtenstein i Islandię).
Przysługują Państwu prawa:
−

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

−

sprostowania (poprawienia) nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych,

−

usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie („prawo do bycia zapomnianym”)

−

ograniczenia przetwarzania danych – w ramach tego uprawnienia możecie Państwo żądać, abyśmy
ograniczyli przetwarzanie Waszych danych do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z
Państwem działań, jeśli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie albo
nie chcecie Państwo, abyśmy je usunęli, bo są Wam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
lub na czas rozpatrywania wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych;

−

przenoszenia danych – w ramach tego uprawnienia macie Państwo prawo otrzymać
od nas w
ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa
dane osobowe.

Sposób wykonania Państwa praw
Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw możecie skierować do nas Państwo korespondencję: na piśmie - pod
adres: ul. Jasna 7, 39-460 Nowa Dęba lub mailowo pod adres: biuro@begg.pl.
Przy realizacji Państwa uprawnień, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji, aby Państwa zidentyfikować (tj.
potwierdzić, że składający wniosek jest osobą, której dane dotyczą).
Skarga
Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, macie Państwo prawo wnieść skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych w celach określonych w niniejszej informacji jest warunkiem zawarcia z Państwem umowy świadczenia
usług. Jeśli nie podacie Państwo wymaganych danych, nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy.

