
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 

2018 roku.  

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Total Fitness Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-389), ul. Bohaterów Września 

9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000920049, NIP: 7011051683, REGON: 389965227, będąca 

operatorem klubów Total Fitness, zwana dalej: Klub; 

 

2) Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych w zakresie działania Klubu, a także przysługujących Panu/Pani uprawnień, może 

Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Grzegorzem Dobromińskim za 

pośrednictwem adresu e-mail: ochronadanych@totalfitness.com.pl 

 

3) Administrator danych osobowych przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących 

celach: 

a) realizacji umów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Klubie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

c) na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;  

d) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – 

obrony przed ewentualnymi roszczeniami, marketingiem - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom obsługującym nasze systemy 
informatyczne, świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, kadr, 
usługi doradcze a także naszym partnerom z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług 
i realizacji obowiązków wynikających z przepisów. Pani/Pana dane osobowe nie będą 
przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, okres wynikający z 

ciążących na Klubie obowiązków prawnych, do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia 

sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu oraz do czasu realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu administratora tj. upływu okresu przedawnienia potencjalnych 

roszczeń zgodnie z kodeksem cywilnym albo zaspokojenia roszczeń. 

mailto:ochronadanych@totalfitness.com.pl


 

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych;  

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne;  

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w 

przypadku gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania 

danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe 

muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: - 

osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, - przetwarzanie 

danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 

danych, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania - Administrator nie potrzebuje już 

danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony 

lub dochodzenia roszczeń, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec 

przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;  

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki: - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której 

dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w 

sposób zautomatyzowany;  

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

 

7) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 

obowiązującym prawem.  

 

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Klubie 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

 

9) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 

której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma 

charakter dobrowolny.  

 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między 

stronami umowa.  

 

11) Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane są w sposób zautomatyzowany. 

Podane dane osobowe będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i 

proponowanie nowych usług. 

 



 

 

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną oraz akceptuję jej treść. 

 

 

 

Data………………………………………… 

 

 

Podpis osoby składającej oświadczenie ……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dane kontaktowe składającego wniosek: 
Imię i Nazwisko: 
Adres: 
Email: 
 

WNIOSEK O REALIZACJĘ PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 
(ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 2016/6791 (RODO)) 

 
Zwracam się do Total Fitness Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-389, ul. Bohaterów 
Września 9, numer NIP: 7011051683, jako administratora danych osobowych, o realizację 
przysługujących mi praw1: 
PRAWA DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH (art. 15 RODO), poprzez: 

o Potwierdzenie czy Administrator przetwarza dane, które mnie dotyczą 

o Uzyskanie dostępu do moich danych osobowych 

o Dostarczenie kopii moich danych osobowych podlegających przetwarzaniu w 

zakresie………………………………………………………………………………………. w formie: 

o pliku .pdf przesłanego na adres email: …………………………………………………………… 

o pisma przesłanego pocztą na adres: ………………………………………………………………. 

 
PRAWA DO SPROSTOWANIA DANYCH (art. 16 RODO), poprzez: 

o Sprostowanie nieprawidłowych danych, które mnie dotyczą: 

Dane, które chce sprostować: 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

o Uzupełnienie niekompletnych danych, które mnie dotyczą: 

Dane, które chcę uzupełnić: 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
PRAWA DO USUNIĘCIA DANYCH (art. 17 RODO), poprzez: 

o Usunięcie danych, które mnie dotyczą 

o Usunięcie wszelkich łącz do upublicznionych danych osobowych, ich kopii oraz 

replikacji 

Chcę usunąć dane, które mnie dotyczą ponieważ: 
o Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w 

inny sposób przetwarzane 

o Cofnęłam/Cofnąłem zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania 

o Wniosłam/Wniosłem sprzeciw na mocy art. 21 RODO 

o Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem 

 
1 Należy zaznaczyć X prawa z których wnioskodawca chciałby skorzystać 



o Dane osobowe muszą zostać usunięte, w celu wywiązania się z obowiązku 

prawnego wynikającego z: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

o Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa 

informacyjnego 

o Żadne z powyższych 

 
PRAWA DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA (art. 18 RODO), poprzez: 

o Ograniczenie przetwarzania danych osobowych, które mnie dotyczą: 

Chcę ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, które mnie dotyczą na podstawie 
tego że: 

o Dane osobowe są nieprawidłowe 

o Przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiam się ich usunięciu 

o Potrzebuję danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a Total Fitness Sp. 

z o.o. nie potrzebuje ich do celów przetwarzania 

o Wniosłam/Wniosłem sprzeciw na mocy art. 21 ust 1 RODO 

 
PRAWA DO PRZENOSZENIA DANYCH (art. 20 RODO), poprzez: 

o Otrzymanie danych osobowych dostarczonych przeze mnie Total Fitness Sp. z o.o. 

jako administratorowi, w celu ich przeniesienia2 drogą elektroniczną na adres 

email:…………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

 
PRAWA DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA (art. 21 RODO), poprzez: 

o Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, które mnie dotyczą 

Wnoszę sprzeciw wobec przetwarzania: 
o Danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego 

o Danych osobowych przetwarzanych w oparciu o profilowanie 

 
………………………………….. 
Podpis wnioskodawcy 
 

WNIOSEK NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES E-MAIL: ochronadanych@totalfitness.com.pl 
 

 

 

 
2 Prawo to dotyczy wyłącznie danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie 
odrębnej zgody lub umowy. 


