KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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
(Dz. U. UE L 2016.119.1), (dalej „RODO”), informuję, że:
1. administratorem Pani danych osobowych jest Agata Golenda prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Mamoiselle Agata Golenda w Warszawie (00-385) przy ul.
Tamka 19/23 lok 11 (dalej „Klub Mamoiselle);
2. Pani dane osobowe - imię, nazwisko, adres e-mail, numer kontaktowy, PESEL, data
urodzenia i adres zamieszkania - będą przetwarzane w celu zawarcia umowy o świadczenie
usług przez Klub Mamoiselle na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO.
W przypadku wyrażenia zgody adres e-mail lub/i numer telefonu komórkowego będzie
przetwarzany w celu wysyłania:
•

newsów klubowych e-mail lub/ i sms, które zawierają informacje o bieżących
inicjatywach Klubu Mamoiselle, tj. w celu promocji usług świadczonych w ramach
działalności prowadzonej przez Klub Mamoiselle oraz podwyższenia komfortu
korzystania z usług Klubu Mamoiselle. Podstawą prawną przetwarzania danych
będzie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO;

•

automatycznych powiadomień e-mail/sms, tj. w celu bieżącego informowania Pani
o przebiegu realizacji wykupionej usługi, w szczególności o zbliżających się
terminach zajęć lub zmianie kalendarza zajęć. Podstawą prawną przetwarzania
danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. odbiorcą Pani danych osobowych będzie Agata Golenda prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Mamoiselle Agata Golenda, oraz partnerzy biznesowi - w
szczególności podmioty, które świadczą dla Klubu Mamoiselle usługi zarządzania klubami
fitness, podmioty profesjonalnie zajmujące się przechowywaniem danych i świadczeniem
usług poczty elektronicznej, firma księgowa, kancelaria prawna, czy też ubezpieczyciel
(gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).
4. Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń
wynikających z zawartej z Klubem Mamoiselle umowy o świadczenie usług oraz w
przypadku newsów klubowych e-mail lub/ i sms, dopóki wyrażona zgoda na jego wysyłanie
nie zostanie cofnięta.
5. przysługuje Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 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;

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw należy wysłać wiadomość na adres
e-mail info@mamoiselle.pl albo żądanie pocztą na adres Mamoiselle Agata Golenda, ul.
Tamka 19/23 lok. 11, 00-385 Warszawa.
6. ma Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uzna Pani, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani osoby narusza przepisy RODO;
7. podanie przez Panią danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail,
numeru kontaktowego, PESEL, daty urodzenia i adresu zamieszkania jest warunkiem
zawarcia i wykonania umowy, przy czym w przypadku newsów klubowych e-mail lub/ i sms
konieczna jest zgoda na ich przesyłanie. Jest Pani zobowiązana do ich podania, a
konsekwencją ich nieprzekazania będzie brak możliwości zawarcia umowy o świadczenie
usług przez Klub Mamoiselle.

