
        OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

         Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: 

          Fit Natura Sp. z o.o., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Fit Natura Sp. z o.o.  
             przy ul. Powstańców Śl. 25 w Chróścicach,  NIP 9910537641 

1. Z administratorem możesz się skontaktować w następujący sposób: 
– listownie na adres: Fit Natura ul. Powstańców Śl. 25, 46-080 Chróścice – przez e-mail: 
biuro.fitnatura@gmail.pl 
– telefonicznie: 604551400 

2.
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Administrator 

przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art.6 Ogólnego 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności: w celu zawarcia i realizacji świadczenia usług 
na podstawie zainteresowania ofertą klubu, w celach analitycznych np. doboru usług do 
klientów, optymalizacji usług na podstawie uwag klienta, zainteresowania; optymalizacji 
procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży, w tym reklamacji, 
itp., w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek 
prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej 
obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO). W celu oferowania klientom przez klub produktów i usług bezpośrednio 
(marketing bezpośredni) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 
6 ust. 1 lit. f RODO) 

4. Dane osobowe będą przetwarzane: przez czas niezbędny do wykonania świadczonych 
usług do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na 
podstawie zgody; 

5. Klient ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania danych 
osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym; usunięcia danych przetwarzanych, 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych 
lub przetwarzania określonych danych o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania 
danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania - 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 
2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza 
Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 

6. Dane Klienta mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym tj. podmiotom świadczącym 
na rzecz Administratora usług (np. podwykonawstwa) lub wspierania bieżących procesów 
biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, 
marketingowe w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi 
klienta. 



7. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych ani danych osobowych 
Klienta do Państw trzecich. 

8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu 
realizacji świadczonych usług niezbędne.


