Polityka Prywatności danych osobowych oraz informacja dotycząca plików cookies
przetwarzanych przez Fit Fabric Sp. z o.o.

Polityka prywatności w zakresie danych osobowych
Drogi Użytkowniku,
celem niniejszej Polityki Prywatności jest udzielenie Ci informacji w jaki sposób Fit Fabric Sp.
z o.o. przetwarza (czyli np. pozyskuje, wprowadza do systemu, przechowuje, wykorzystuje,
udostępnia) Twoje dane osobowe, w jakim celu to robimy oraz jakie w związku z tym masz
prawa, których realizację zapewniamy.
Systematyzując te informacje, na początek poinformujmy Cię, kto decyduje o tym jak będą
wykorzystywane Twoje dane osobowe.
Jest to Administrator Twoich danych osobowych, czyli my - Fit Fabric Sp. z o.o. z siedzibą w
Łodzi (90-766) al. 1 Maja 119/121, KRS: 0000649393, REGON: 101321861, NIP: 7282787835,
kapitał zakładowy 6 000,00 zł (Klub).
Jeżeli jednak zawarłeś umowę w klubie FitFabric Port znajdującym się na ul. Pabianickiej 245
w Łodzi, Administratorem Twoich danych osobowych jest Benefit Systems SA z siedzibą w
Warszawie, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa, KRS: 0000370919, REGON: 750721670, NIP:
8361676510.
Fit Fabric Sp. z o.o. ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe również na podstawie umowy
z Fabryką Formy S.A.
Możesz się z nami skontaktować listownie na adres Fit Fabric Sp. z o.o. al. 1 Maja 119/121, 90766 Łódź, wysyłając e-mail na adres: kontakt@fitfabric.pl lub telefonicznie, pod numerem:
505 450 340.
Jeśli masz jakieś pytania lub wnioski w związku z ochroną Twoich danych osobowych lepiej
będzie, jeśli od razu skontaktujesz się z powołanym przez nas, w celu jak najpełniejszej ochrony
Twoich danych osobowych, Inspektorem Ochrony Danych- Karoliną Leks, z którą możesz
skontaktować się, wysyłając e- mail na adres: rodo@fitfabric.pl.
W tym miejscu informujemy Cię, jak pozyskaliśmy Twoje dane osobowe i jakie Twoje dane
przetwarzamy.
Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Podajesz nam swoje dane
podczas podpisywania Umowy dotyczącej korzystania z usług Klubu (Umowa), a także na
późniejszym etapie związanym z korzystaniem przez Ciebie z możliwości jakie daje Klub
(bezobsługowe wejście, identyfikacja bez dokumentu tożsamości, zawieszenie karnetu).
Twoje podstawowe dane, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu lub e-mail
pozyskujemy też podczas Twojej rejestracji na wejście typu FREE PASS albo gdy chcesz
skorzystać z formularza kontaktowego.

I. Przetwarzamy Twoje podstawowe dane osobowe takie jak:
1. Imię i nazwisko;
2. Nr PESEL;
3. Płeć;
4. Numer telefonu lub adres e-mail;
5. Adres zamieszkania/korespondencyjny;
6. Termin i czas pobytu w Klubie.
II. W zależności od tego, na jakiej zasadzie korzystasz z naszego Klubu możemy przetwarzać
także następujące dane:
1. Dane z dowodu tożsamości (jeżeli weryfikujemy Twoją tożsamość lub adres);
2. Numer i dane rachunku bankowego (jeśli podałeś nam je przy wyborze formy
płatności);
3. Dane karty płatniczej (jeśli podałeś nam je przy wyborze formy płatności);
4. Dane z legitymacji (jeśli korzystasz z karnetów przeznaczonych dla studentów lub
emerytów/rencistów);
5. Wizerunek (jeśli za Twoją zgodą, w celu wchodzenia do Klubu bez korzystania z
dokumentu tożsamości wykonaliśmy Ci zdjęcie i wprowadziliśmy je do systemu);
6. Charakterystyczne punkty związane z liniami papilarnymi, (które przechowywane są
wyłącznie na karcie członkowskiej, stanowiącej Twoją własność- w celu umożliwienia
Ci bezobsługowego wejścia do Klubu);
7. Imię i nazwisko dziecka (do lat 16- tu), jeśli dziecko jest posiadaczem Karty
Członkowskiej albo gdy dziecko poniżej lat 14-tu, zgodnie z wnioskiem rodzica korzysta
z Kids Clubu w Fit Fabric;
8. Dane Twojego pracodawcy, jeżeli korzystasz z usług Klubu na podstawie umowy,
którą zawarł z nami Twój pracodawca;
9. Dane o zdrowiu z zaświadczenia ZUS ZLA, gdy je nam przekażesz, kiedy z uwagi na
stan zdrowia chcesz zawiesić Umowę lub ją rozwiązać.
Ponadto będziemy przetwarzać Twoje tzw. niewymagające identyfikacji dane (art. 11 RODO)
w postaci wizerunku z nagrań monitoringu w klubach. Monitoring służy ochronie mienia oraz
zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie Klubu, co jest naszym prawnie uzasadnionym
interesem. Twój wizerunek z nagrania stanowi dane niewymagające identyfikacji, ponieważ
na jego podstawie nie jesteśmy w stanie, bez podejmowania dodatkowych czynności, ustalić
Twojej tożsamości. Możesz oczywiście zwrócić się do nas ze wszystkimi niżej opisanymi
wnioskami również w sprawie Twoich danych z nagrania, jednak uprzedzamy, że będziemy
musieli wówczas uzyskać od Ciebie informacje, które pomogą nam w Twojej identyfikacji na
nagraniu.
Informujemy Cię również, iż Twoje dane w postaci imienia i nazwiska, adresu lub maila lub
numeru telefonu lub numeru karty / karnetu ( w zależności od Twojego wyboru) mogą być
przekazane do Benefit Systems S.A. celem weryfikacji Twojej tożsamości i uprawnień do
korzystania z klubów fitness należących do Benefit Systems S.A. , w tym do otrzymania przez
Fit Fabric informacji o rodzaju karty/karnetu, jaki posiadasz oraz okresu jego ważności.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je
przetwarzamy.
1. Twoje podstawowe dane osobowe oraz opcjonalnie dane wymienione w punkcie II 1,
2, 3, 4, 7, 8 przetwarzamy w celu umożliwienia Ci korzystania z usług Klubu, wykonując
Umowę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ale także w celach podatkowych i księgowych oraz
związanych z rozliczeniami, z uwagi na nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust.
1 lit. f RODO). Ponadto możemy je przetwarzać w celach marketingowych i badania
zadowolenia z Klubu, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2. Twoje dane osobowe w postaci wizerunku i charakterystycznych punktów związanych
z liniami papilarnymi służą tylko i wyłącznie do ułatwienia Ci wejścia do Klubu.
Przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
3. Twoje dane udostępniane do Benefit Systems S.A. i otrzymywane od nich w postaci
imienia i nazwiska, adresu lub maila lub numeru telefonu lub numeru karty / karnetu
( w zależności od Twojego wyboru) , a także rodzaj karty/karnetu , jaki posiadasz oraz
okresu jego ważności są przetwarzane w celu wykonania umowy i skorzystania przez
Ciebie z promocji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Fit
Fabric (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dokonaniu wzajemnych rozliczeniach z
Benefit Systems S.A.
5. Twoje dane osobowe z zaświadczenia ZUS ZLA przetwarzamy tylko w przypadku jeśli
chcesz żebyśmy zawiesili albo rozwiązali Twoją Umowę z uwagi na Twój stan zdrowia,
na podstawie Twojej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
6. Twoje niewymagające identyfikacji dane w postaci wizerunku na nagraniu z
monitoringu, po którym nie jesteśmy w stanie ustalić Twojej tożsamości przetwarzamy
w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa w Klubie, co stanowi nasz
prawnie uzasadnionym interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jak długo możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
1. Większość Twoich podanych nam danych osobowych możemy przetwarzać do końca
okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, nie krócej niż 5 lat, ale nie
dłużej niż 10 lat;
2. Twoje dane osobowe, w postaci wizerunku i charakterystycznych punktów związanych
z liniami papilarnymi, będziemy przetwarzać przez okres zawartej z nami Umowy oraz
przechowywać w systemie rok po jej rozwiązaniu (dla Twojej wygody- żebyśmy w
przypadku zawierania z Tobą kolejnej umowy nie pobierali od Ciebie ponownie tych
danych) albo do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie;
3. Twoje dane osobowe z zaświadczenia ZUS ZLA (jeśli nam je przekazujesz w wyżej
opisanych sytuacjach) będziemy przetwarzać przez okres dwóch miesięcy (czas
potrzebny nam na weryfikację zasadności Twojego wniosku a następnie proces
usunięcia danych) albo do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie;
4. Twoje dane w postaci nagrania z monitoringu będziemy przetwarzać maksymalnie
przez 3 miesiące, po którym to czasie zostaną nieodwracalnie usunięte, chyba że
nagrania zostały zabezpieczone w celach dowodowych (np. w przypadku kradzieży).
Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania przez nas
Umowy, jest uzasadnione naszym prawnym interesem lub wynika z Twojego wniosku (np.
w celu zgłoszenia Twojego uczestnictwa w imprezie sportowej). Nie udostępniamy Twoich
danych komercyjnie podmiotom trzecim.
Twoje dane osobowe możemy przekazać :
1. Firmie, z której systemu korzystamy w celu zarządzania klubami;
2. Naszym upoważnionym pracownikom oraz współpracownikom;
3. Naszym partnerom (w tym franczyzobiorcom);
4. Firmom, z których usług musimy korzystać przy prowadzeniu działalności, tj. firmie
hostingowej, kancelarii prawnej, firmie windykacyjnej, biurze księgowemu, biurom
rachunkowym, firmie zajmującej się marketingiem, firmie zajmującej się
monitoringiem lub firmie archiwizacyjnej.
Są to odbiorcy danych osobowych. Pamiętaj, że nie przekazujemy tym podmiotom
wszystkich Twoich danych, a jedynie te, które są niezbędne do realizacji ich zadań.
Informujemy, że istnieje możliwość, że Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez
Odbiorcę z serwerów spoza terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostaną przekazane
poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nastąpi to wówczas w oparciu o
odpowiednie zabezpieczenia lub decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni
stopień zabezpieczeń.
Jakie masz prawa w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe?
1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych- gdy zgłosisz do nas wniosek o
dostęp udzielimy Ci informacji jakie Twoje dane posiadamy i jak są przetwarzane;
2. Prawo do sprostowania danych osobowych- gdy zauważysz, że Twoje dane osobowe
są nieprawidłowe, na Twój wniosek dokonamy ich sprostowania;
3. Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych- możesz żądać od nas usunięcia Twoich
danych, gdy uważasz, że nie są już niezbędne dla celów, do których je zebraliśmy albo
konieczność usunięcia Twoich danych wynika z przepisów prawa. Usuniemy Twoje
dane także wtedy, gdy dane były przez nas zebrane na podstawie Twojej zgody w
przypadku jej cofnięcia albo Twojego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych- w przypadku Twojego
wniosku o sprostowanie albo usunięcie Twoich danych, czy też Twojego sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych na czas postępowania w sprawie wniosku i
sprzeciwu możesz wnieść o ograniczenie ich przetwarzania. Możesz także żądać
ograniczenia przez nas przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy nam nie są już
potrzebne, ale nie chcesz ich usunięcia, gdyż mogą być ona potrzebne Tobie- do obrony
lub dochodzenia roszczeń;
5. Prawo do przenoszenia danych- jeżeli przetwarzamy Twoje dane w sposób
automatyczny masz prawo żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego
administratora.
Ponadto informujemy Cię, że masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych- możesz je wykorzystać, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe

w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane w innych
celach, ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.
Pamiętaj także, że jeśli do przetwarzania danych potrzebna była nam Twoja zgoda - możesz ją
cofnąć - nie będziemy wówczas przetwarzać dalej tych danych, co może jednak wywołać dla
Ciebie pewne niedogodności (np. jeśli cofniesz zgodę na przetwarzanie Twojego wizerunku,
czyli zdjęcia zapisanego w systemie, przy każdym wejściu do Klubu możesz być proszony o
okazanie dokumentu tożsamości).
Jak możesz zrealizować swoje prawa?
Opisane wyżej prawa możesz zrealizować kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem
Ochrony Danych w dowolny sposób (listownie, telefonicznie lub mailowo- zgodnie z podanymi
na początku Polityki informacjami), jednak zalecamy żebyś skierował wiadomość e-mail na
adres: rodo@fitfabric.pl. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich wniosków i żądań albo w
przypadku cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych będziemy musieli
potwierdzić Twoją tożsamość. Na Twój wniosek odpowiemy bez nieuzasadnionej zwłoki, nie
dłużej niż w terminie miesiąca (chyba, że z uwagi na wyjątkowe okoliczności nie będzie to
możliwe, ale poinformujemy Cię wówczas o tym). Pamiętaj także, że możemy uznać, że mamy
prawo dalej przetwarzać Twoje dane osobowe. W przypadku negatywnego rozpatrzenia
Twojego wniosku albo sprzeciwu przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu
nadzorczego.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych przez Fit Fabric Sp. z o. o. skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony
Danych.
Informacja dotycząca stosowania plików cookies przez Fit Fabric Sp. z o.o.
Kto zbiera cookies na stronie www.fitfarbic.pl?
Podmiotem zbierającym cookies na powyższej stronie jesteśmy my- Fit Fabric Sp. z o.o. z
siedzibą w Łodzi (90-766) al. 1 Maja 119/121, KRS: 0000649393, REGON: 101321861, NIP:
7282787835.
Czy Fit Fabric może umieszczać pliki cookies?
Fit Fabric Sp. z o.o. może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia.
Co to są pliki cookies?
Pliki cookies to niewielkie pliki, które wskutek wejścia na stronę Fit Fabric przechowywane są
na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie) i które mogą być
odczytywane przez system teleinformatyczny Fit Fabric (cookies własne) lub system
teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Pliki cookies nie służą
identyfikacji użytkownika jako osoby fizycznej i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość
użytkownika.
Czy Fit Fabric musi korzystać z plików cookies?
Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie zostanie wyświetlana Ci informacja czy
stosujemy pliki cookies i jeśli tak- prośba o ich zaakceptowanie. Pamiętaj, że masz możliwość
zarządzania plikami cookies z poziomu strony- możesz zmienić ustawienia cookies lub w ogóle
usunąć pliki cookies.

Cookies mogą być usuwane po zamknięciu naszej strony, ale także zachowywane na Twoim
urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu
na stronę.
Pamiętaj, że możesz wyłączyć pliki cookies, jednak wyłączenie lub ograniczenie obsługi
plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony.
W razie pytań w zakresie cookies skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na adres:
kontakt@fitfabric.pl.

