KLAUZULA INFORMACYJNA- DLA KLIENTÓW
Szanowni Państwo,
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. informujemy, że :
Administratorem Pani/Pana danych jest: ESTETIC FITNESS Edyta Lewandowska-Piwek
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail:
recepcja@esteticfitness.pl
telefonicznie pod numerem +48 889 536 495
lub pisemnie na adres: ul. Anny Olszewskiej 4; 96-100 Skierniewice
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy i ich rozliczenia oraz promocji usług
oferowanych przez administratora a także dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Podst. Prawna: art.6 ust.1 pkt. b) RODO
Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający
z przepisów.
Przysługuje Pani / Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych w
przypadkach określonych w art. 17 i 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych;
g) Pani / Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich;
Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych, prosimy o przesłanie tej
informacji na podany wyżej adres mailowy lub stacjonarny.
h) Pani / Pana dane będą przetwarzane w formie profilowania w celu dopasowania oferty;
Informujemy ,że podanie danych jest dobrowolne ale ich brak , spowoduje niemożność realizacji
umowy.
Data i podpis klienta

ZGODA
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych tj.:
informacje o ofercie, promocjach, wydarzeniach
Data i podpis klienta

2. Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego wizerunku na stronie internetowej firmy, profilu
społecznościowym tj.: facebook, instagram oraz w innych mediach i nośnikach reklamowych.
Data i podpis klienta

3. Wyrażam zgodę na kontakt drogą elektroniczną poprzez wysyłanie wiadomości:
telefonicznych, E-mail oraz w mediach społecznościowych.

Data i podpis klienta

4. Wyrażam dobrowolną zgodę na informację o stanie mojego zdrowia (ankieta).

Data i podpis klienta

