POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Co to jest polityka prywatności?
Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie moich
Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania
oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Wyjaśniam także zasady oraz cele
pozyskiwania danych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie 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 oraz ustawę z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych.
Mam nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie
informacje gromadzę w związku z działalnością firmy oraz w jaki sposób je
przetwarzam.
Jeżeli w Polityce prywatności piszę o Podopiecznym, postanowienia te znajdują
zastosowanie też do Ciebie.
II. Definicje
Administrator – FIT MACHINA Paweł Kurowski z siedzibą w Wieliczce
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną,
kulturową lub społeczną tożsamość.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
RODO – Rozporządzenie 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.
Ustawa - ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Podopieczny – każda osoba fizyczna korzystająca z usług mojej firmy.
III. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest FIT MACHINA - Paweł Kurowski z siedzibą
w Wieliczce pod adresem 32-020 Wieliczka ul. Zbożowa 24c/a NIP: 9372532330
IV. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności Administrator przetwarza Twoje dane
osobowe w różnych celach, zawsze odbywa się to jednak zgodnie z prawem. Twoje
dane są przetwarzane w związku z następującymi kategoriami działań:
1. Składanie zamówienia
a) Złożenie zamówienia (oferty zakupu usługi) przez Podopiecznego przy pomocy
Formularza Kontaktowego wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych.
Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu realizacji
oraz dostarczenia zamówionego przez niego usługi, a ich niepodanie skutkuje
brakiem możliwości złożenia zamówienia.
b) Dane osobowe podane w ramach składania zamówienia w Formularzu
Kontaktowym są przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:
realizacji złożonego zamówienia – podstawa prawna przetwarzania:
● w zakresie danych obowiązkowych - niezbędność przetwarzania do
wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
● analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na
prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za
pośrednictwem Sklepu internetowego w celu doskonalenia jego
funkcjonalności oraz działań Administratora.

2. Marketing
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań
marketingowych, czego podstawę prawną stanowi uzasadniony interes

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Działania te mogą polegać w szczególności
na:
● kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach,
które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
● prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem
bezpośrednim towarów i usług (reklamy na platformach społecznościowych,
kontakt bezpośredni na platformach społecznościowych).
Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za
pośrednictwem e-mail oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane
osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu przesyłania mu takich informacji.
Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający
na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika
zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dane będą
przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji
marketingowych.

V. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzam Twoje dane osobowe
przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie
Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
2. W sytuacji, gdy nie potrzebuję wykonywać innych operacji na Twoich danych
osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy przechowuję dane osobowe na
potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub
zniszczenia dodatkowo je zabezpieczam — poprzez pseudonimizację.
Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru
danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem
takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres
niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w sekcji „Cele i podstawy
przetwarzania danych osobowych” np. do zakończenia świadczenia na Twoją rzecz
usługi wsparcia żywieniowego czy cyklu treningów personalnych.
VI. Jakie masz prawa związane z Twoimi danymi?

1. Podopiecznym, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie
zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu
danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych
przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są
ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię
przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne
niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz
uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych,
których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla
których zostały zebrane;
Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje
dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła
zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi
zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania
danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze
przetwarzanie danych);
Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są
przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator
wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie
pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie
przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w
tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego
innego podmiotu;
Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba,
której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych
osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego
sprzeciwu;
Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane
dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na
podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub

statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym
zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
2. Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej można złożyć poprzez
wiadomość e-mail na adres: fit.machina@gmail.com
3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy
żądanie, tj. w szczególności:
kto składa wniosek
z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca
wniosek;
jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele
analityczne, itp.).
4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować
osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do
wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
5. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu
miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu,
Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek.
VII.

Prawo wycofania zgody

1. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej
przez Ciebie zgody, w każdej chwili możesz wycofać tę zgodę — wedle własnego
uznania.
2. Jeżeli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych,
możesz to zrobić w następujący sposób:
wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres: fit.machina@gmail.com
3. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej
przez Ciebie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych
do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody
Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i odwołanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
VIII. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z
obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
IX. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji
Międzynarodowych
Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.
X. Zmiany w Polityce Prywatności
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy
Ustawy oraz RODO.
2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności
zostaniesz powiadomiony drogą e-mailową.
3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
XI. Pytania i kontakt
1. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat polityki ochrony prywatności, skontaktuj
się z Administratorem pisemnie, poprzez wiadomość e-mail na adres:
fit.machina@gmail.com

