
Polityka prywatności w Pride Fitness Club 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r.  Przedstawiamy informacje, które dotyczą danych osobowych 
Użytkowników Pride Fitness Club. 

 
1. Administrator Danych Osobowych. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel Pride Fitness Club – 
Szumera sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Zimnodół 96A, 32-300 Olkusz, wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  przez Sąd Rejonowy 
dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000617440,  NIP: 637-219-59-19, REGON: 
36172640900000. 
 
W sprawie danych osobowych oraz realizacji uprawnień wynikających z polityki 
prywatności możesz się z nami kontaktować za pośrednictwem: 
 Poczty tradycyjnej na adres: Szumera sp. z o.o. sp. k. Zimnodół 96A, 32-300 
Olkusz. 
 Poczty elektronicznej pod adresem: ado.szumera@gmail.com 
 

2. Cel przetwarzania danych osobowych. 
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, 
by skorzystać z naszych usług, zarezerwować zajęcia czy po prostu skontaktować 
się z nami. 
 
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/f. ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. w celu: 

a) Świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych.  
W celu korzystania z usług Pride Fitness Club niezbędne jest założenie 
konta w systemie zarządzającym klubem. Przy rejestracji należy wypełnić 
formularz podając określone dane osobowe, które będą wykorzystywane 
do identyfikacji użytkownika, zakupionych usług oraz niezbędnego 
kontaktu w celu realizacji usługi. Przykładem takiego kontaktu może być: 
rezerwacja miejsc na zajęcia oraz odwołanie rezerwacji drogą 
telefoniczną, poinformowanie Użytkowników o odwołaniu zajęć, zmianie 
godzin rozpoczęcia, bądź zmianie instruktora. 

b) Świadczenie usług drogą elektroniczną.  
Aby móc korzystać z systemu rezerwacji online oraz zarządzać swoim 
kontem w Panelu Klienta należy wypełnić formularz podając określone 
dane osobowe,  które umożliwią kontakt z Użytkownikiem (np. adres e-
mail). Dane podane podczas rejestracji on-line będą również 
przetwarzane w związku z świadczeniem usług sportowo – rekreacyjnych. 

c) Świadczenia usług handlowych, w tym marketingowych. 
Podczas rejestracji w systemie zarządzającym klubem, zarówno on-line 
jak i osobiście w klubie, Użytkownik może wyrazić zgodę na 
otrzymywanie wiadomość e-mail i sms w celach marketingowych. W 
takim przypadku dane będą przetwarzane w trzech celach: świadczenia 
usług sportowo-rekreacyjnych, świadczenia usług drogą elektroniczną 
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oraz przesyłania informacji z ofertą handlową oraz informacjami z życia 
klubu (newsletter).  

d) Wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów przez 
administratora danych osobowych. 
Budynek w którym Pride Fitness Club prowadzi działalność jest obiektem 
monitorowanym. Monitoring wizyjny ma za zadanie zapewnienie 
bezpieczeństwa na ternie obiektu oraz zabezpieczenie ewentualnych 
roszczeń, zarówno administratora danych osobowych jak i Użytkownika.  
 

 
Oprócz tego przetwarzamy dane w związku z: 
 

 Wystawianiem faktur. 
Jeżeli w związku z zakupionymi usługami wystawiamy Ci fakturę, to w 
tym celu przetwarzam Twoje dane w zakresie niezbędnym do 
wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w 
tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia 
faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w 
dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób 
naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres 
czasu wymagany przez przepisy prawa. 
 

 Korzystaniem z formularza kontaktowego lub kontaktu poprzez 
wiadomość e-mail. 
Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, w 
sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy 
wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne 
dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w 
takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną 
kontaktu. Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-
mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu z Tobą. Treść 
korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja 
przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej. 
 

 Korzystaniem ze strony internetowej (logi serwera) 
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na 
którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do 
serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój 
adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i 
systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i 
przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są 
kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są 
wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera 
stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania 
stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami 
upoważnionymi do administrowania serwerem. 

 
 
 



Pliki cookies  
Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, 
wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia 
związane z korzystaniem z niej. 
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim 
urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą 
być odczytywane przez mój system teleinformatyczny. 
Cookies pozwalają mi: 

 zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz, 

 poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony, 

 ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie, 

 korzystać z narzędzi analitycznych, 
   

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na 
temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej 
informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików 
cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę 
zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając 
ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. 

 
 Zatrudnianiem pracowników 

Jeżeli chcesz dołączyć do zespołu Pride Fitness Club przekazujesz nam 
swoje CV. Dane w nim zawarte będą wykorzystywane wyłącznie do 
procesu rekrutacji.   

 
3. Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

przez Pride Fitness Club. 
 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 
 prawo sprostowania swoich danych osobowych, 
 prawo do usunięcia swoich danych osobowych, 
 prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
 prawo do przeniesienia sowich danych osobowych, 
 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

 
Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy napisać maila do Administratora 
danych osobowych na adres: ado.szumera@gmail.com lub bezpośrednio na 
skrzynkę placówki: recepcja@pridefitness.pl 

  
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, iż 
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
 

mailto:ado.szumera@gmail.com
mailto:recepcja@pridefitness.pl


Administrator wykonuje z ądanie uz ytkownika niezwłocznie. Usuniecie, 
ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania 
danych będzie miało wpływ na s wiadczone usługi i prawdopodobnie będzie 
skutkowac   uniemoz liwieniem wykonania tych usług w sposo b prawidłowy. 
Uz ytkownik powinien zdawac   sobie sprawę̨ z tego, z e jego dane przetwarzane są ̨
wyłącznie na potrzeby realizacji usług oraz w przypadku newslettera 
dostarczenia informacji handlowej. 
 

 
4. Przekazywanie danych osobowych. 

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych firmie Sharptec z siedzibą w ul. 
Prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków na podstawie umowy o 
powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Firma Sharptec jest właścicielem 
programu Gym Manager, który służy do zarządzania obiektem Pride Fitness Club.  
 
Oprócz firmy Shaprtec, nie przekazujemy danych osobowych żadnym osobom 
bądź instytucją trzecim. Nie przekazujemy również Twoich danych do państw 
trzecich t.j. poza obszar Unii Europejskiej ani obszar Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.  
 
Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych 
na  zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na 
Twoja sytuację  prawną lub wywołać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki. 
 
Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. 
Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych 
osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane 
osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed 
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 
 
Kto jeszcze ma dostęp do Twoich danych? 
 
Dostęp do danych osobowych, ze względu na pełnione funkcje mają również 
pracownicy recepcji oraz menedżer Pride Fitness Club. Dostęp udzielany jest po 
podpisaniu upoważnienia z klauzulą poufności. 
 
Dostęp do zbioru danych osobowych z monitoringu wizyjnego posiadają tylko 
właściciele oraz menedżer Pride Fitness Club na podstawie upoważnienia z 
klauzulą poufności. 

 
 

5. Okres przechowywania danych osobowych 
Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz po jej 
zakończeniu przez okres zgodny z zapisami w regulaminie lub do czasu usunięcia 
danych na wniosek ich właściciela. Oprócz tego będziemy przetwarzać Twoje 
dane osobowe ze względu na prawa i obowiązki wynikające z obowiązujących 
przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz przepisów 
dotyczących przedawnienia roszczeń. 



W przypadku przetwarzania danych osobowych związanych z monitoringiem 
wizyjnym, dane będą przechowywane nie krócej niż 10 dni ale nie dłużej niż 30 
dni. 
Dane osobowe przetwarzane w związku z rekrutacją pracowników będą 
przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, chyba że osoby aplikujące 
wyrażą zgodę na przechowywanie danych osobowych na potrzeby kolejnych 
rekrutacji.  
 
 
Załączniki do polityki prywatności w Pride Fitness Club: 

1. Instrukcja postepowania w sytuacji naruszenia danych osobowych w Pride 
Fitness Club. 

2. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym. 
3. Oświadczenie o poufności. 
4. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


