Informacja dotycząca przetwarzania danych
osobowychCentrum szkoleń (Club Premium Bernas Fitness)
FIRMA BERNAS ENGINEERING KRZYSZTOF
BERNAŚ

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią
art. 13 ust 1 i 2 (zwanym w dalszym ciągu niniejszej informacji
rozporządzeniem RODO) przekazujemy informację w jaki sposób
przetwarzamy dane osobowe.

1. Informację o Administratorze danych osobowych:
Administratorem Twoich danych osobowych jest BERNAS ENGINEERING
KRZYSZTOF BERNAŚ w miejscowości Gostyń przy ul. Pszczyńskiej 429 A,
43-176 w województwie Śląskim.

2. Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych
osobowych:
-adres e-mail: biuro@bernasfitness.pl
-kontakt telefoniczny: 509 018 338
-adres korespondencyjny: Bernas Engineering Krzysztof Bernaś ul.
Pszczyńska 429 A, 43-176, Gostyń, woj. Śląskie

3. Cel przetwarzania danych osobowych:
1. Zawarcie i wykonanie umowy w tym do:
a) zapewnienia dostępu do usług oferowanych przez Firmę Bernas
Engineering Krzysztof Bernaś
b) możliwości założenia konta Użytkownika w Strefie klienta w systemie efitness dla posiadaczy Karty Klubowej oraz korzystania z dostępnych w
nim funkcji m.in.-rezerwacja zajęć, przedłużenie/zmiana karnetu,
dokonywanie płatności online.
c) Wejścia do firmy: data oraz godzina wejścia, numer karty klienta.
Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO.
2. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora:
a) Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna:
art.6 ust.1c RODO- obowiązek prawny) np. wystawianie i przechowywanie
dokumentów księgowych
b) Rozpatrywanie reklamacji
c) Archiwizacja dokumentów
d) Stosowanie monitoringu wizyjnego w których świadczone są usługi firmy
oferowane przez Administratora w ramach umowy o świadczenie usług
firmy, z wyłączeniem takich miejsc jak szatnia, przebieralnia, łazienka i
toaleta, w celu zapobiegania kradzieżom, aktom wandalizmu lub innym
naruszeniom porządku, bezpieczeństwa lub ogólnie przyjętych norm
zachowania w firmie Bernas Engineering Krzysztof Bernaś
e) Dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie
uzasadniony interes Administratora)
f) W celu tworzenia analiz , statystyk na potrzeby wewnętrzne
Administratora ( podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO)

3. Marketing bezpośredni ( podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODOprawnie uzasadniony interes Administratora)
g/ odpowiedzi na zapytania Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust.1 c RODO
– prawnie uzasadniony interes administratora)
h) i/ w innych celach na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6
ust.1 a RODO – zgoda osoby)

4. Rodzaj i zakres przetwarzania danych:
Pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji umowy o
członkostwo w klubie Premium Bernas Fitness są to dane :
a) Płeć
b) imię oraz nazwisko
c) Data urodzenia oraz nr PESEL
d) Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
e) adres e-mail
f) adres do korespondencji/zamieszkania
g) adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
h) numer telefonu
Dodatkowo podczas zawarcia umowy będziemy przetwarzać dane:
a) Dane niezbędne do wykonania płatności-wybrany system
płatności
b) Dane płatnika/ opiekuna prawnego

c) Dobrowolnie dane potrzebne do wykonania pomiaru składu ciała
oraz monitoringu postępów treningowych.
d) Historia zdrowia pacjenta; tylko w koniecznych przypadkach
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie
danych może powodować niemożliwość skorzystania z konkretnej usługi lub
zawarcie umowy.

5. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Odbiorcami danych osobowych są:
a) Administrator danych osobowych
b) Pracownicy firmy Bernas Engineering Krzysztof Bernaś na podstawie
zawartej umowy
c) Podmioty obsługujące nasz system informatyczny, świadczące
umowy hostingu
d) Podmiot świadczący usługi księgowo-kadrowe
e) Firmy obsługujące płatności –banki/ instytucje płatnicze.
f) Firmy telekomunikacyjne, windykacyjne
g) Firmy kurierskie i pocztowe
h) Partnerzy handlowi

6. Przekazywanie danych osobowych do Państw
trzecich oraz organizacji międzynarodowych:
Podane przez Państwa dane osobowe nie są przekazywane do Państw
trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

7. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres
niezbędny do realizacji określonych celów, a także na czas
obowiązywania określonej umowy o zakup pakietu szkoleniowego/
warsztatów.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, przez
czas realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających
z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów
podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku
przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia a
w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO do czasu zgłoszenia sprzeciwu – w zależności od celu w jaki były
przetwarzane.

8. Prawa klienta:

Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO)
Mają Państwo prawo do złożenia wniosku (pocztą, pocztą
elektroniczną – adres w pkt.2) o:
a/ sprostowanie danych
b/ usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym
c/ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub
nieusuwanie danych
d/dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię
e/ przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO)

f) prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
Złożenie takiego żądania oznacza, że nie będziemy przetwarzać Państwa
danych w tym celu.
Mogą Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych
osobowych narusza przepisy prawa.

9. Podstawowe zasady bezpieczeństwa:
1. Każdy użytkownik powinien dbać o własne bezpieczeństwo danych oraz
swoich urządzeń z dostępem do sieci Internetowej.
2. Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet to min.: login,
hasła, certyfikaty elektroniczne- powinny być one odpowiednio
zabezpieczone w miejscu niedostępnym dla osób postronnych. Należy
chronić dane w formie która uniemożliwia dostęp osób nieuprawnionych.

10. Dodatkowe informację:
Firma Bernas Engineering Krzysztof Bernaś zastrzega sobie prawo do zmian
oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych w każdym
momencie wówczas na stronie będzie obowiązywała nowa polityka
prywatności o ochronie danych osobowych.
Powyższa informacja znajduje się na stronie:
www.bernasfitness.pl
Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych:
biuro@bernasfitness.pl

10. Postanowienia końcowe:

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych Danych Osobowych
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Uwzględniając stan wiedzy technicznej, charakter, zakres oraz cele
przetwarzania a także ryzyko naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze
zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki aby zapewnić
bezpieczeństwo związane z ryzykiem w tym min. W przypadku:
-szyfrowanie danych osobowych
-zdolność do ciągłego zapewnienia poufności
-zdolność do szybkiej reakcji i przywrócenia dostępu do danych osobowych
-regularna kontrola skuteczności środków ochrony danych osobowych

