
INFORMACJA O FOTO I VIDEO RELACJI ORAZ PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW WYDARZENIA: 

WIELKA IMPREZA DLA KLUBOWICZÓW FITNESS PLATINIUM W DNIU 16 

LISTOPADA 2018 R. W KLUBACH AL. POKOJU 16, BRATYSŁAWSKA 4 I SOLVAY 

PARK ORAZ W DNIACH 16-17 LISTOPADA 2018 R. W SHINE CLUB W KRAKOWIE 

1. Organizatorem wydarzenia Wielka Impreza dla Klubowiczów Fitness Platinium w dniu 16 

listopada 2018 r. w Klubach Al. Pokoju 16, Bratysławska 4 i Solvay Park oraz w dniach 16-17 

listopada 2018 r. w Shine Club w Krakowie (dalej: Wydarzenie) jest Platinium Wellness Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 116, 30-133 

Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 

– Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 

0000383004, posiadającą NIP: 6772356421, REGON: 121499796, kapitał zakładowy w 

wysokości 3.110.000,00 złotych. 

2. Uczestnikiem Wydarzenia jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Wydarzeniu (dalej: 

Uczestnik), z tym zastrzeżeniem, że Uczestnikiem Wydarzenia może być osoba pełnoletnia za 

okazaniem dokumentu tożsamości oraz zaproszenia na Wydarzenie. 

3. Organizator informuje, że Wydarzenie będzie objęte foto i video relacją, w związku z którą 

wizerunek Uczestnika Wydarzenia może zostać utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących 

obraz i dźwięk.  

4. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, 

udostępnienie, upublicznienie i rozpowszechnienie, w celach informacyjnych i promocyjnych 

Wydarzenie i działalność Administratora, przez właściciela klubów Fitness Platinium, tj. 

Platinium Wellness sp. z o.o. w Krakowie, KRS: 0000383004, NIP: 6772356421, jego 

wizerunku ustalonego i utrwalonego w związku z udziałem w Wydarzeniu, w tym na 

zwielokrotnianie jego wizerunku w nieograniczonej liczbie egzemplarzy i nośników oraz 

wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami (np. wywoływanie lub drukowanie 

zdjęć), jego rozpowszechnianie oraz publikowanie w Klubach Sieci Fitness Platinium oraz na 

stronie internetowej Fitness Platinum, oficjalnych kontach Klubów na portalach Facebook i 

Instagram oraz kanale Administratora w serwisie YouTube.  

5. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych, w postaci wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Wydarzeniu przez 

Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 116, 30-133 Kraków KRS: 

0000383004, NIP: 6772356421, w zakresie niezbędnym do rozpowszechnienia jego wizerunku, 

na warunkach i zgodnie z treścią zgody na rozpowszechnienie wizerunku, o której mowa w ust. 

4 powyżej. 

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej: RODO), informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika 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) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celach informowania o Wydarzeniu i 

o działalności Administratora oraz w celach promocyjnych Wydarzenia oraz 

Administratora, które będą miały miejsce w Klubach Sieci Fitness Platinium, na stronie 



internetowej Fitness Platinium, oficjalnych kontach Klubów na portalach Facebook i 

Instagram oraz kanale Administratora w serwisie YouTube. Przetwarzanie danych 

osobowych w celach, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie odbywało się na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika 

zgodnie z ust. 5 powyżej; 

4) Odbiorcami danych osobowych Uczestnika 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 marketingowe, video-fotograficzne oraz IT; 

5) Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku będą przekazywane do państw 

trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), co do których Komisja Europejska 

wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W 

każdym przypadku gdy dane przekazywane są poza Europejski Obszar Gospodarczy, 

Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul 

ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Uczestnik może uzyskać kopię 

danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego; 

6) Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej 

zgody;  

7) Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 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 oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w 

zakresie ochrony danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje również prawo do 

cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Wydarzeniu. 


