
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest 
firma Tom Fit Center Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Sulejowskiej 45,97-300 Piotrków Trybunalski, NIP -7712883620 
KRS -0000604002, e-mail : biuro@tomfitcenter.pl  

Z AOD (Administratorem Ochrony Danych) można się skontaktować poprzez adres e-mail: 
izabela.dluzewska@tomfitcenter.pl 

 

Skąd mamy Twoje dane? 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania karty członkowskiej, a także później, w związku z transakcjami 
dokonywanymi przez Ciebie w klubie Tom Fit Center. 

Dane będą przetwarzane w celu: 

• Realizacji umowy, w tym wystawieniu faktury VAT, co stanowi bezpośrednie następstwo zawarcia 
umowy oferowanej przez Tom Fit Center 

• Wysyłki faktury VAT na wskazany adres e-mail, 
• Realizacji obowiązków prawnych, w tym księgowych i podatkowych, 
• Marketingowym, polegającym na przesłaniu na wskazany w fakturze adres informacji o 

proponowanych produktach sprzedawanych przez klub, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, 
badaniu poziomu satysfakcji klienta dokonującego zakupu. 
 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją 
wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwości korzystania z usług jakie 
oferuje klub Tom Fit Center oraz nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT. Jeżeli wymagają tego przepisy 
prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub 
podatkowych 

Podstawą prawną przetwarzania moich danych są art.6 ust.1 lit. b) , c) oraz lit f) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 .Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych 
towarów oraz prowadzenie badania poziomu satysfakcji klienta korzystającego z usług klubu. Jeżeli klient 
wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail, to podstawą jest także 
art.10 ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną  i art.172 ustawy z dnia 
16.07.2004.Prawo telekomunikacyjne. 

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych? 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 
tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich 
przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo 
do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli twoje dane są przetwarzane niezgodnie 
z wymogami prawnymi. 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: 
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• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne 

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały 

zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania 

Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w 

celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – 

możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość 

tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały 

usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia 

roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione 

podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie 
Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu 

nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: 

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla 
celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, 

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla 
tego celu. 

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku. 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

• Administratorom oraz partnerom administratora biorącym udział w procesie sprzedaży 
• Podmiotowi prowadzącemu usługi  w zakresie księgowości 
• Podmiotowi obsługującemu badania poziomu satysfakcji klienta 
• Podmiotowi obsługującemu bezpośrednio klienta podczas sprzedaży usług , umów, karnetów, 

towarów 
• Podmiotowi obsługującemu bezpośrednio działania marketingowe 
• Dostawcy produktów i usług sportowo-

rekreacyjnych,szkoleniowych,multimedialnych,technologicznych,serwisowych,podmiotom 
świadczącym usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych ,prowadzącym audyty 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej 
zakończeniu w celach: 

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 



• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i 
rachunkowych, 

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 

• statystycznych i archiwizacyjnych, 

• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do 
momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych 
zdarzeń wystąpi wcześniej. 

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz 
wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych 
będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Tom Fit Center zobowiązany jest do zachowania danych 
lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia 
kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający 
na Twoje prawa? 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże 
nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na 
Twoją sytuację. 

 


