
Organizator akcji promocyjnej „Osoba towarzysząca gratis” w klubach sieci Fitness Platinium® postanawia przedłużyć okres 

obowiązywania Promocji do dnia 31 grudnia 2022 r., w związku z czym poniższe postanowienia Regulaminu od dnia 17 czerwca 

2022 r. otrzymują następujące brzmienie: 

1) nazwa Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

,,Regulamin akcji promocyjnej „Osoba towarzysząca gratis” w klubach sieci Fitness Platinium® obowiązującej od dnia 5 

lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.” 

2) ust. 4 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w okresie od dnia 5 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wyłącznie w soboty 

i niedziele w godzinach otwarcia poszczególnych Klubów. Akcja promocyjna nie obowiązuje w dniach, w których Klub jest 

zamknięty zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 5 Regulaminu Klubów Fitness Platinium®.” 

 

Z uwagi na powyższe, Organizator akcji promocyjnej „Osoba towarzysząca gratis” w klubach sieci Fitness Platinium®  

niniejszym ogłasza tekst jednolity Regulaminu akcji na dzień 17 czerwca 2022 r. o następującej treści: 

 

 

Regulamin akcji promocyjnej „Osoba towarzysząca gratis” 

w klubach sieci Fitness Platinium® obowiązującej od dnia 5 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

tekst jednolity na dzień 17 czerwca 2022 r. 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki akcji promocyjnej w klubach sieci Fitness 

Platinium® pod nazwą „Osoba towarzysząca gratis” (dalej: Akcja promocyjna), której celem jest zachęcenie 

do uprawiania sportów oraz korzystania z usług sieci klubów Fitness Platinium®. 

2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Smart Platinium 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 0000848119, posiadająca NIP: 6772454342, REGON: 386425890, kapitał zakładowy 

3.115.000,00 złotych, będąca właścicielem sieci klubów Fitness Platinium®. 

3. Akcja promocyjna obejmuje sieć klubów Fitness Platinium® tj. wszystkie placówki klubu Fitness Platinium® 

wymienione jako takie na stronie internetowej sieci klubów Fitness Platinium® i otwarte w danym dniu Akcji 

promocyjnej (dalej: Kluby). 

4. Akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w okresie od dnia 5 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

wyłącznie w soboty i niedziele w godzinach otwarcia poszczególnych Klubów. Akcja promocyjna nie 

obowiązuje w dniach, w których Klub jest zamknięty zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 5 Regulaminu 

Klubów Fitness Platinium®. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia bądź wcześniejszego zakończenia Akcji promocyjnej we 

wszystkich Klubach lub w niektórych z nich w przypadku gdy na podstawie przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego (w tym w szczególności na podstawie rozporządzeń wydanych na podstawie art. 46a i art. 

46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi) decyzji, wytycznych, nakazów bądź zaleceń wydanych przez upoważnione do tego organy 

(w szczególności organy administracji rządowej lub organy inspekcji sanitarnej): 

a) dopuszczalna liczba osób mogących przebywać na terenie danego Klubu lub Klubów zostanie 

zmniejszona w stosunku do liczby osób, które mogą przebywać na terenie danego Klubu lub Klubów 

w dniu rozpoczęcia Akcji promocyjnej; 

b) funkcjonowanie Klubów zostanie ograniczone, w szczególności poprzez możliwość świadczenia 

usług rekreacyjno - sportowych na rzecz wyłącznie niektórych grup Klientów. 

Organizator powiadomi Klientów o zawieszeniu lub wcześniejszym zakończeniu Akcji promocyjnej poprzez 

niezwłoczne umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.fitnessplatinium.pl 

6. Osoba, która korzysta z usług sieci klubów Fitness Platinium, posiada Konto Klienta, o którym mowa w § 1 

ust. 20 Regulaminu Klubów Fitness Platinium® oraz wykupiła karnet, o którym mowa w § 1 ust. 9 

Regulaminu Klubów Fitness Platinium® lub korzysta z programu partnerskiego akceptowanego przez 

Organizatora (dalej: Klubowicz) posiadająca w danym dniu obowiązywania Akcji promocyjnej aktywny 

karnet umożliwiający jej wejście do Klubu w tym dniu i w godzinach obowiązywania Akcji promocyjnej lub 

uprawniona do wejścia do Klubu w tym dniu i w godzinach obowiązywania Akcji Promocyjnej na podstawie 

aktywnego programu partnerskiego akceptowanego przez Organizatora, może zaprosić na trening do Klubu 

http://www.fitnessplatinium.pl/


osobę, która ukończyła 15 lat, nieposiadającą przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń, która nie 

posiada aktywnego karnetu do Klubu (dalej: Osoba towarzysząca). Osoba towarzysząca, która nie ukończyła 

18 roku życia, zobowiązana jest przed wejściem do Klubu do dostarczenia do Klubu wypełnionego 

Oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

7. Celem skorzystania z Akcji promocyjnej Klubowicz powinien zgłosić się do Recepcji w celu zweryfikowania 

przez obsługę recepcji czy Klubowicz spełnia warunki Akcji Promocyjnej. Po pozytywnej weryfikacji obsługa 

recepcji poda kod promocyjny uprawniający do jednorazowego wejścia do Klubu Osoby towarzyszącej bez 

konieczności uiszczania przez tę Osobę Towarzyszącą jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora. 

8. Po zgłoszeniu się Klubowicza do Recepcji, Osoba Towarzysząca, z wykorzystaniem dostępnego w Klubie 

Kiosku zakłada i rejestruje swoje indywidualne Konto, a jeżeli dana Osoba Towarzysząca ma już Konto, 

dokonuje logowania na swoim indywidualnym Koncie. Następnie Osoba Towarzysząca zapoznaje się i 

akceptuje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć klubów Fitness Platinium ® oraz 

Regulamin klubów Fitness Platinium®, zaznacza opcję ,,wejście jednorazowe” i ,,płatność kodem 

promocyjnym” a następnie wprowadza podany przez obsługę recepcji kod promocyjny, akceptuje go i 

bezpośrednio po tym wchodzi do Klubu. 

9. Osoba Towarzysząca może udzielić dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych biometrycznych w postaci 

danych daktyloskopijnych, jak również jest uprawniona do skorzystania ze ścieżki alternatywnej w 

rozumieniu Regulaminu Klubów Fitness Platinium. 

10. Kod promocyjny jest jednorazowy i można go wykorzystać niezwłocznie oraz tylko w dniu jego odbioru, tj. 

po podaniu kodu promocyjnego przez obsługę recepcji należy od razu wprowadzić go we właściwe pole i 

dokończyć proces wykorzystania kodu postępując zgodnie z dalszymi instrukcjami. 

11. Osoba towarzysząca może wejść do Klubu wyłącznie z Klubowiczem i zobowiązana jest opuścić Klub wraz 

z Klubowiczem. 

12. Klubowicz niezależnie od liczby wejść w danym dniu do Klubu może w danym dniu otrzymać jedynie jeden 

kod promocyjny z zastrzeżeniem, że kody promocyjne można otrzymać oraz wykorzystać wyłącznie w soboty 

i niedziele. 

13. Klubowicz może w jednym dniu trwania Akcji promocyjnej zaprosić tylko jedną Osobę towarzyszącą 

niezależnie od liczby wejść Klubowicza w danym dniu do Klubu z zastrzeżeniem, że kody promocyjne można 

otrzymać oraz wykorzystać wyłącznie w soboty i niedziele. 

14. Osoba towarzysząca może otrzymać i wykorzystać w danym  dniu więcej niż jeden kod promocyjny tylko  w 

wypadku, gdy otrzyma go każdorazowo od innego Klubowicza oraz z zachowaniem pozostałych postanowień 

Regulaminu. Osoba towarzysząca może skorzystać z Akcji promocyjnej wielokrotnie w okresie jej 

obowiązywania. 

15. Osoba towarzysząca nie ma możliwości wcześniejszego zapisu na Zajęcia zorganizowane o których mowa w 

§ 1 ust. 18 Regulaminu Klubów Fitness Platinium®. Osoba towarzysząca może skorzystać z Zajęć 

zorganizowanych wyłącznie w przypadku, gdy w momencie ich rozpoczęcia pozostało co najmniej jedno 

wolne miejsce. 

16. Organizator zastrzega, że Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, chyba że w niniejszym 

Regulaminie albo w warunkach tych promocji zastrzeżono inaczej. 

17. Wszelkie uwagi lub reklamacje co do warunków Regulaminu i sposobu ich realizacji oraz inne skargi i 

wnioski dotyczące Akcji promocyjnej mogą być zgłaszane w drodze pisemnej i doręczane bądź przez 

pozostawienie pisma na recepcji Klubu, bądź za pośrednictwem poczty lub drogą mailową na adres mailowy: 

bok@fitnessplatinium.pl, z dopiskiem „OSOBA TOWARZYSZĄCA GRATIS ”. 

18. Adres Organizatora: Smart Platinium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 

Kraków. 

19. Administratorem danych osobowych Klienta jest Smart Platinium 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: 0000848119. 

20. W zakresie ochrony danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej zastosowanie znajdują odpowiednie 

zapisy Regulaminu Klubów Fitness Platinium®, Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez 

sieć klubów Fitness Platinium ® oraz Polityka Prywatności zamieszczona na stronie 

https://fitnessplatinium.pl/polityka-prywatnosci/ 

21. Klauzula Informacyjna – Przetwarzanie Danych Osobowych jest udostępniana Klubowiczowi oraz Osobie 

mailto:bok@fitnessplatinium.pl
mailto:bok@fitnessplatinium.pl


Towarzyszącej podczas rejestracji. 

22. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny. Osoby biorące udział w Akcji promocyjnej powinny zapoznać 

się z Regulaminem, który jest dostępny na stronie internetowej sieci Klubów Fitness Platinium® oraz w 

Klubach Fitness Platinium® objętych Akcją promocyjną. 

23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują odpowiednie zastosowanie 

postanowienia Regulaminu klubów Fitness Platinium oraz Regulaminu świadczenia usług drogą 

elektroniczną przez sieć klubów Fitness Platinium stanowiące jako Załączniki integralną część niniejszego 

Regulaminu oraz dostępne na stronie internetowej https://fitnessplatinium.pl/regulamin/. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – oświadczenie Opiekuna Prawnego, 

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Regulamin klubów Fitness Platinium, 

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć klubów Fitness 

Platinium. 



           __________________ 

(miejscowość, data) 

 

Smart Platinium sp. z o.o. 

ul. Juliusza Lea 116 

30-133 Kraków 

KRS: 0000848119 

 

Oświadczenie 
 

1.  Ja, niżej podpisany/-a  (imię  i  nazwisko),  zamieszkały/-a w 

     (adres), posia- 

dający/-a PESEL nr:    (numer PESEL), będący/-a Opiekunem Praw- 

nym  (imię, nazwisko osoby będącej pod opieką), zamieszkałego/- 

ej   (adres),        posiadającego/-ej        PESEL        numer 

   (numer PESEL) (zwanego dalej „Klient”) oświadczam, że zapo- 

znałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć Klubów Fitness Platinium® oraz Regu- 

laminem Klubów Fitness Platinium® oraz, że wyrażam zgodę na zakup przez Klienta wszelkich usług oferowanych 

przez Sieć Klubów Fitness Platinium, w tym Wejść jednorazowych lub Karnetów do klubów Fitness Platinium® (w 

ofercie Klubu znajdują się zarówno Karnety na okres 30 dni, jak i Karnety długoterminowe) oraz wejście do Klubu 

jako Osoba Towarzysząca, a także biorę pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez Klienta pod- 

czas pobytu na terenie sieci Klubów Fitness Platinium. Oświadczam, że nie posiadam wiedzy o żadnych przeciwwska- 

zaniach zdrowotnych do korzystania przez wskazanego powyżej Klienta z usług Klubów Fitness Platinium. 

Jako numer kontaktowy wskazuję:  (numer telefonu). 

2. Działając jako Opiekun Prawny Klienta niniejszym potwierdzam zgodę udzieloną przez Klienta na karę pieniężną 

w wysokości 10,00 zł za każdą nieobecność na zajęciach, na które Klient był zapisany, a z których zrezygnował nie 
wypisując się z nich za pośrednictwem portalu dla Klientów służącego do zarządzania zapisami na zajęcia z co naj- 

mniej dwugodzinnym wyprzedzeniem. 

3. Działając jako Opiekun Prawny Klienta niniejszym potwierdzam, że zarówno ja, jak i Klient zostaliśmy poinfor- 

mowani o zasadach rejestracji karty płatniczej przez Właściciela Sieci Klubów Fitness Platinium® skutkującej zapisa- 

niem zaszyfrowanych danych tej karty na Koncie Klienta w celu dokonywania kolejnych płatności w systemie telein- 

formatycznym służącym do obsługi Klientów tej Sieci Klubów bez potrzeby ponownego podawania danych karty. 

Oświadczam, że zarówno ja, jak i Klient zostaliśmy poinformowani, że zgoda na rejestrację karty płatniczej jest do- 

browolna, ale wymagana do zawarcia umowy w przypadku zakupu usługi płatnej w ratach. Oświadczam, że zarówno 

ja, jak i Klient zostaliśmy poinformowani, że zgoda może być w każdym czasie wycofana poprzez usunięcie karty na 

Koncie Klienta (z zastrzeżeniem, że zgoda nie może zostać wycofana, a karta usunięta przed uiszczeniem płatności 

ostatniej raty za usługę płatną w ratach). 

4. Działając jako Opiekun Prawny Klienta niniejszym potwierdzam zgodę udzieloną przez 

Klienta na przetwarzanie przez Smart Platinium sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. 

Lea 116, KRS: 0000848119, NIP: 6772454342, danych biometrycznych Klienta w postaci 
danych daktyloskopijnych zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europej- 

skiego 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 od- 

notowania wejścia Klienta do Klubu jako osoby uprawnionej. 

 

 

 

 

 

□ TAK □ NIE 

5. Działając jako Opiekun Prawny Klienta niniejszym potwierdzam zgodę udzieloną przez 

Klienta na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Smart Platinium sp. z o.o. z sie- 

dzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 116, KRS: 0000848119, NIP: 6772454342, zgodnie z art. 6 
ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet- 

nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo- 
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

w celach marketingowych, w okresie po wygaśnięciu zawartej umowy. 1 

 

 

 

 
□ TAK □ NIE 

6. 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 Smart Platinium sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. 

J. Lea 116, KRS: 0000848119, NIP: 6772454342, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.). 2 

 
□ TAK □ NIE 

7. Działając jako Opiekun Prawny Klienta niniejszym potwierdzam zgodę udzieloną przez 

Klienta na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użyt- 

kownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów 

marketingu bezpośredniego prowadzonego przez lub na zlecenie Smart Platinium sp. z o.o. z 

siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 116, KRS: 0000848119, NIP: 6772454342, w rozumieniu 

art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 576 z późn. zm.). 2 

 

 

 

 

 

□ TAK □ NIE 

8. Działając jako Opiekun Prawny Klienta niniejszym potwierdzam zgodę udzieloną przez 

Klienta na cykliczne pobieranie środków pieniężnych z karty Klienta w wysokości wynikają- 

cej z zakupionych przez Klienta usług w Sieci Klubów Fitness Platinium® poprzez regulo- 

wanie cyklicznych płatności przez Elavon Financial Services Designated Activity Company 

(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wyznaczonym przedmiocie działalności) Od- 

dział w Polsce z siedzibą oddziału w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, NIP: 

2090000825, REGON: 300649197, KRS: 0000287836, dla Smart Platinium sp. z o. z siedzibą 

w Krakowie przy ul. J. Lea 116 KRS: 0000848119, NIP: 6772454342, w związku z realizacją 

płatności wynikających z usług świadczonych przez Smart Platinium sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie. Niniejsza zgoda może być w każdej chwili odwołana przez Klienta w Portalu dla 

Klientów (z zastrzeżeniem, że zgoda nie może zostać odwołana przez okres od dnia zawarcia 

umowy o korzystanie z usługi płatnej w ratach do dnia uiszczenia ostatniej raty za tę usługę). 

Oświadczam, iż zostałam(-em) poinformowana(-y), jak również został poinformowany 

Klient, że do czasu odwołania niniejszej zgody dokonywane będą cykliczne pobrania środków 

pieniężnych wynikających z kupowanych przez Klienta tych Karnetów, które mogą być cy- 

klicznie odnawiane. 

□ TAK □ NIE 

 

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

2 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 Smart Platinium 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: 0000848119 (dalej jako: „Administrator”). 

Administrator wyznaczył 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 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), 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 Administratora, 

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 IT, operacyjne, księgowe, 
prawne, dochodzenia należności, marketingowe, dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do  
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obsługi Klienta, podmioty świadczące usługi płatności oraz podmioty dostarczające usługi techniczne wspierające 

usługi płatności. 

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/Pan 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 w zakresie, w jakim oznaczono dane jako obowiązkowe. 

 

Czytelny Podpis Opiekuna Prawnego



 


