Drogi Uczestniku, szanujemy Twoją prywatność, dlatego przypominamy, że z dniem
25.05.2018 r. zacznie obowiązywać 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 (określane jako "RODO",
"ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

Polityka ochrony danych osobowych
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.
Administratorem danych jest Studio Rekreacji Ruchowej MEGI z siedzibą w Zielonej
Górze, NIP 929-173-13-67, w zakresie uczestnictwa w zajęciach grupowych i
indywidualnych. Dane te są nam przekazywane w momencie podjęcia decyzji o
uczestnictwie w zajęciach, zgodnie z Regulaminem Studia.
2. POCHODZENIE DANYCH
Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z uczestnictwem w zajęciach, w
szczególności poprzez wyrażenie zgody na uczestnictwo w zajęciach, kontakt z
Instruktorem.
Dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania z naszych usług nie są
udostępniane innym podmiotom.
Dane związane z Użytkownikami objęte są tajemnicą.

3. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH
Do realizacji umowy niezbędne jest jedynie podanie Imienia i Nazwiska. Ponadto
dobrowolnie: nr telefonu lub adresu e-mail, wizerunku.
W myśl odrębnych przepisów prawa dobrowolne, a zarazem potrzebne może być
podanie i przetwarzanie innych danych, np. ze względów rachunkowych.
4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu
wykonania zawartej umowy, w szczególności:
- informowania Użytkowników o odwołaniu zajęć z przyczyn zależnych i niezależnych
od Administratora,
- przesyłania informacji o dodatkowych zajęciach, warsztatach, imprezach
Administratora,
- prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora,
- rzetelnego wykonywania powierzonych zadań zleconych przez Użytkowników,
- udoskonalania poziomu naszych usług - w tym celu gromadzimy dane na własny
użytek,

- prawidłowego wywiązywania się z zobowiązań wobec Użytkowników,
- wystawiania dokumentów księgowych,
- archiwizacji danych.
5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora. Dostęp do danych ma
jedynie upoważniony personel Administratora.
Dostęp do danych przekazywanych przez Zaufanych Partnerów1 ma tylko Partner i
Administrator, w drodze zawartej umowy.

6. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
Przetwarzanie danych zostaje zakończone w momencie zakończenia uczestnictwa w
zajęciach. Wszelkie zbiory danych gromadzone w toku realizacji zlecenia przez
Administratora samodzielnie lub poprzez powierzenie zbiorów podlegają zwrotowi do
klienta po zakończeniu obowiązywania umowy. Pozostałe dane, które nie podlegają
zwrotowi są archiwizowane i usuwane po 5 latach. Administrator ma prawo
przetwarzać dane przez okres do 5 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
7. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
Wszystkie gromadzone przez Administratora dane związane z wykonywaniem usługi
na Państwa rzecz podlegają prawu żądania do ich dostępu oraz sprostowania przez
osoby, których dotyczą - w czasie obowiązywania zawartej z Administratorem umowy.
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Zaufani Partnerzy to podmioty współpracujące z Administratorem, a dane są przetwarzane
tylko w obrębie zawartej umowy iw ramach obowiązującego prawa. Lista: Benefit Systems
S.A., VanityStyle Sp. z. o.o., Fitflex, OkSystem

