_______________________________
(miejscowość, data)
Platinium Wellness sp. z o.o.
ul. Juliusza Lea 116
30-133 Kraków
KRS: 0000383004

Oświadczenie
Ja, niżej podpisany/-a _________________________________________ (imię i nazwisko), zamieszkały/-a w
__________________________________________________________________________________
(adres),
posiadający/-a PESEL nr: _________________________________________ (numer PESEL), będący/-a Opiekunem
Prawnym _________________________________________
(imię, nazwisko osoby będącej pod opieką),
zamieszkałego/-ej _________________________________________ (adres), posiadającego/-ej PESEL numer
_________________________________________ (numer PESEL) (zwanego dalej „Klient”) oświadczam, że
zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Klubów Fitness Platinium® oraz
Regulaminem Klubów Fitness Platinium® oraz, że wyrażam zgodę na zakup przez Klienta Karnetu do klubów Fitness
Platinium®, a także biorę pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez Klienta podczas pobytu na
terenie sieci Klubów Fitness Platinium. Oświadczam, że nie posiadam wiedzy o żadnych przeciwwskazaniach
zdrowotnych do korzystania przez wskazanego powyżej Klienta z usług Klubów Fitness Platinium.

1.

Jako numer kontaktowy wskazuję: _________________________________________ (numer telefonu).
Działając jako Opiekun Prawny Klienta niniejszym potwierdzam zgodę udzieloną przez
Klienta na przetwarzanie przez , przez Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.
J. Lea 116, KRS: 0000383004, NIP: 6772356421 danych biometrycznych Klienta zgodnie z art.
9 ust. 1 lit. a) 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, w celu weryfikacji tożsamości Klienta oraz odnotowania wejścia Klienta do Klubu
jako osoby uprawnionej.

2.

Działając jako Opiekun Prawny Klienta niniejszym potwierdzam zgodę udzieloną przez
Klienta na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Platinium Wellness sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 116, KRS: 0000383004, NIP: 6772356421 zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. a) 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 w celach marketingowych, w okresie po wygaśnięciu zawartej umowy. 1

3.

Działając jako Opiekun Prawny Klienta niniejszym potwierdzam zgodę udzieloną przez
Klienta na przesyłanie Klientowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji
handlowych przez lub na zlecenie Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy
ul. J. Lea 116, KRS: 0000383004, NIP: 6772356421 w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).

4.

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

2

Działając jako Opiekun Prawny Klienta niniejszym potwierdzam zgodę udzieloną przez
Klienta na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest
użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących dla
celów marketingu bezpośredniego prowadzonego przez lub na zlecenie Platinium Wellness
sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 116, KRS: 0000383004, NIP: 6772356421 w
rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U.
z 2016 r., poz. 1489 z późn. zm.). 2

5.

1
2

Zgoda fakultatywna, wymagana w przypadku chęci otrzymywania newslettera po wygaśnięciu Umowy.

Zgoda fakultatywna, wymagana w przypadku chęci otrzymywania newslettera w trakcie obowiązywania Umowy lub po jej wygaśnięciu (w
przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych po wygaśnięciu Umowy).

KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Klienta 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 jako: „Administrator”).
Administrator powołała Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: iod@fitnessplatinium.pl.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim:
1) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie 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), 2) w celu wykonania obowiązku prawnego na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 3) w celu prowadzenia przez
Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek
z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa
osób oraz mienia Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 4)
w celach wskazanych w treści danej zgody (w celach marketingu po zawarciu umowy, w celu weryfikacji
tożsamości oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej) w przypadku wyrażenia dobrowolnej
zgody, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Klienta 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 księgowe, prawne,
dochodzenia należności, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania
informatyczne do obsługi Klienta.
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych ani danych osobowych Klienta do państw
trzecich.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy
oraz po jej zakończeniu, w celu 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) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
Ma Pani/Pana prawo do dostępu do swoich oraz Klienta danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych, obejmujące
uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości
technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w oświadczeniu oraz podanie danych osobowych Klienta
jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania umowy (za wyjątkiem danych biometrycznych w postaci danych
daktyloskopijnych.
__________________________________
Czytelny Podpis Opiekuna Prawnego

