
KLAUZULA INFORMACYJNA 

„WIRTUALNY TRENER” 

1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych prmzez Ciebie w czasie rozmowy z 

trenerem jest Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ul. Juliusza Lea 116 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia 

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000383004 (dalej: „Administrator”). 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe 

Inspektora Ochrony Danych właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych: iod@fitnessplatinium.pl. 

3. Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w czasie rozmowy z trenerem będą przetwarzane przez 

Administratora w celu przeprowadzenia tej rozmowy oraz w celach dowodowych, w tym obrony w 

sprawie roszczeń lub praw Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (RODO). 

4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w 

zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania 

bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi trenerskie, 

operacyjne oraz IT, w tym dostarczające rozwiązania informatyczne do obsługi rozmowy tj. Google 

Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer 

rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. 

Zasady przetwarzania danych przez Google w innych celach niż wskazane w pkt. 3 znajdziesz pod 

adresem https://policies.google.com/privacy  

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rozmowy oraz po jej zakończeniu 

przez okres do 3 miesięcy, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu. 

7. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w 

zakresie ochrony danych osobowych. 

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych w czasie rozmowy jest dobrowolne, ale niezbędne do 

przeprowadzenia rozmowy. 
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