KTO JEST ADMINISTRATOREM
Administratorem Danych Osobowych jest CityFit Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Twardej 18, 00-105
Warszawa.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Administrator powołał Inspektora Ochrony danych osobowych, z którym zainteresowana osoba może
skontaktować się w formie elektronicznej (wysyłając e-mail) pod adresem iod@cityfit.pl
REGULATOR
Organem nadzorczym właściwym w sprawach dotyczących danych osobowych jest w Polsce obecnie
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Zainteresowana osoba ma prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel. +48 22 53 10 440
Fax +48 22 53 10 441
e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl; desiwm@giodo.gov.pl
Strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/
CELE PRZETWARZANIA
1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a. W celu marketingowym, który obejmuje:
i. przesyłanie newslettera, informacji o wydarzeniach, konkursach, promocjach,
komunikatów marketingowych dotyczących usług i produktów na urządzenia
komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą systemów przekazujących te
informacje automatycznie,
ii. geolokalizację urządzeń komunikacji elektronicznej, aby przesyłać informacje
handlowe,
iii. łączenie danych zainteresowanych osób z informacjami dotyczącymi jego
cech, zachowań, lub preferencji, aby dopasować informacje handlowe do
znanych lub przewidywanych potrzeb lub oczekiwań zainteresowanych osób
(tzw. profilowanie),
iv. utrzymywanie, wyświetlanie stron internetowych lub komunikowania się
przez te strony.
b. W celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, do których
należą:
i. rozwój i ulepszanie usług Administratora,
ii. kontaktowanie się oraz interakcja z osobą zainteresowaną (pocztą
elektroniczną),
iii. zarządzanie promocjami i konkursami, w których zainteresowana osoba bierze
udział,
iv. dochodzenie lub obrona roszczeń lub praw Administratora lub podmiotu,
który Administrator reprezentuje,
v. wypełnienie zobowiązań prawnych w tym wiążących Administratora nakazów
władz i sądów.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator nie podejmie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych
osobowych, które mu udostępniono.
JAKIE DANE PRZETWARZA ADMINISTRATOR
1. Administrator w celach wskazanych powyżej przetwarza dane osobowe, które zostały mu
przez osobę zainteresowaną udostępnione lub które zebrał w trakcie interakcji z osobą
zainteresowaną.
2. Do danych takich należą:
a. Dane osobowe podawane podczas wyrażenia przez osobę zainteresowaną chęci
otrzymywania treści marketingowych, przesyłania newslettera, informacji o
wydarzeniach, konkursach, promocjach, komunikatów marketingowych dotyczących
usługi produktów Administratora oraz powiązanych z nim kapitałowo podmiotów,
analizowanie preferencji, aktywności i zainteresowań w celu dopasowania i
umożliwienia otrzymywania sprofilowanych ofert.
b. Dane dotyczące korzystania ze strony www zapisane w tzw. plikach cookies, takie jak
historia kliknięć, nawigacji czy przeglądania,
c. Dane dotyczące preferencji lub zachowań – udostępniane przez osobę zainteresowaną
podczas przeglądania strony www, konkursów, akcji promocyjnych
d. Dane audiowizualne - nagrania związane z zabezpieczeniem mienia lub majątku,
nagrywanie rozmów dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych.
PRAWO DO PRZETWARZANIA
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowią:
a. Zgoda osoby, której dane są przetwarzane. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
b. Uzasadniony interes Administratora.
c. Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (świadczenia przez Administratora
usług).
PARTNERZY I INNE PODMIOTY
1. Dane osobowe Administrator może przekazywać do innych podmiotów, z którymi zawarł
stosowne umowy. Są to następujące podmioty:
a. Spółki z grupy kapitałowej Administratora.
Pełnią one w imieniu Administratora określone funkcje, pomagając mu świadczyć
określone usługi, organizować akcje promocyjne czy zarządzać systemami
informatycznymi. Podmioty te przetwarzają tylko te dane, które są niezbędne do
realizacji ich funkcji i zgodnie z zawartymi umowami.
b. Zaufani Partnerzy.
Są to podmioty, z którymi łączą Administratora umowy biznesowe i którzy świadczą
na jego rzecz usługi, jak choćby dostawcy:
i. Usług związanych z technologią (na przykład wsparcie stron www i innych
systemów biznesowych, z których Administrator korzysta w celu dostarczania
usług),
ii. Usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych,
iii. Usług związanych z przetwarzanie płatności z kart kredytowych,
iv. Usług kurierskich,
v. Usług prawnych i innych wyspecjalizowanych usług.

2. Przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie
do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez prawo lub Administratora. W każdym
przypadku przekazanie danych nie zwalnia Administratora z odpowiedzialności za ich
przetwarzanie.
3. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają je do tego
obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie.
OKRES PRZETWARZANIA
Okres przetwarzania danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane, od przepisów prawa lub
przyjętych przez Administratora wewnętrznych regulacji, a także zgód i innych oświadczeń osoby
zainteresowanej. Zasadniczo dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich
przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych
działań podjętych przez osobę zainteresowaną ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności
danych do świadczenia usług– przez czas ich świadczenia, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania
danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
PRAWA
1. Osoby zainteresowane mają prawo:
a. Żądania od Administratora dostępu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo
do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto
w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych,
b. Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony
przez Administratora,
c. Przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może
niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych
lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie
możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.
2. Osoba zainteresowana ma także prawo do cofnięcia udzielonych zgód lub upoważnień
dotyczących przetwarzania danych osobowych. Uprawnienie to dotyczy także zgód na
przetwarzanie przez Administratora danych w celu marketingowym lub upoważnień do
przekazania danych innemu podmiotowi, których udzieliłeś Administratorowi w przeszłości.
Wycofanie danej zgody, nie wpływa na prawo Administratora do przetwarzania danych w celu
opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.
KONTAKT
Z Administratorem skontaktować można się pod adresem: iod@cityfit.pl

