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Ø Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych 
osobowych Klientów sieci Klubów GymRoom oraz zasady przechowywania i dostępu 
do informacji na urządzeniach Klienta za pomocą plików „cookies”, służących 
realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.  

Ø Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 
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) oraz ustawą o ochronie 
danych osobowych. 

Ø Przed skorzystaniem ze strony internetowej www.gymroom.pl lub aplikacji 
GymRoom Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszą Polityką 
Prywatności. Korzystając z ww. strony lub aplikacji, Użytkownik akceptuje Politykę 
Prywatności oraz zasady korzystania z „cookies”.  

 
 

ROZDZIAŁ PIERWSZY – INFORMACJE DLA KLIENTÓW 
 

I. Informacje o Administratorze Danych Osobowych Klientów 
 Informujemy, że Administratorem danych osobowych Klientów jest: Zbigniew Engel, 
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zbigniew Engel AZM, Pl. Kościuszki 
2, 32-020 Wieliczka, NIP: 6831255295, REGON: 351615362, zarejestrowany 
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; e-mail: 
biuro@gymroom.pl. 

 
II. Zasady przetwarzania danych. Podstawy prawne przetwarzania danych Klientów 
• Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o 

korzystanie z usług sieci klubów GymRoom® (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
wykonywania obowiązku prawnego (wynikającego m.in. z przepisów prawa 
podatkowego, przepisów o rachunkowości i archiwizacji, z przepisów określających 
przedawnienie roszczeń) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wykonywania czynności zgodnie 
z treścią udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także w celu promocji 
i marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora (w przypadku 
wyrażenia zgody na przetwarzanie do tych celów - art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także 
dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 
ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest 
ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed potencjalnymi roszczeniami, 
marketing usług własnych, zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim 
klientów oraz obsługi klubów) oraz mienia Administratora. Dotyczy to również 
monitoringu znajdującego się w klubach.  

• Informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych umieszczone są także 
w Regulaminie korzystania z usług sieci GymRoom. 

• Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne 
do zawarcia umowy i jest warunkiem zawarcia tej umowy. Brak udostępnienia przez 
Klientów danych osobowych, niezbędnych w celu nawiązania ww. umowy, będzie 
skutkować niemożnością jej zawarcia.  
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• Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), 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). 

• W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez 
Klienta zgoda, Klient może ją wycofać w dowolnym momencie, a wycofanie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem.  
 

III. Kategorie odbiorców danych osobowych Klientów 
Ø podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa; 
Ø podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora 

i współpracujące z Administratorem, jak podmiot świadczący usługi księgowe, 
marketingowe, IT etc. 
Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klientów do państw 
trzecich. 
 

IV. Okres przechowywania danych osobowych przez Administratora  
Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz 
przez okres niezbędnego ich przechowywania dla celów archiwizacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, a także przez okres przedawnienia roszczeń 
przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do nich. Natomiast dane 
osobowe Klientów przetwarzane na podstawie zgody, w tym w celach promocji 
i marketingu produktów i usług, przesyłania informacji handlowych środkami 
komunikacji elektronicznej na wskazany adres e-mail (w przypadku wyrażenia 
zgody do tych celów), będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a w 
przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu. 

 
V. Prawa Klientów 
• Klienci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem – na zasadach określonych w Rozporządzeniu 
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). 

• Klienci posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznają, że 
przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy 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). 
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ROZDZIAŁ DRUGI – POLITYKA COOKIES 
 

• Strona internetowa www.gymroom.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych 
informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.  

• Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności 
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta 
i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj 
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich 
na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

• Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami korzystania z plików cookies 
bezpośrednio po pierwszym wejściu na stronę internetową www.gymroom.pl. 

• Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików 
cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki 
cookies do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej 
lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w 
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w 
ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o każdorazowym 
zamieszczeniu cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości 
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania 
(przeglądarki internetowej). 

• Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji 
w przeglądarce internetowej, której używa. 

• Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronie internetowej. 

• Administrator wykorzystuje cookies w następujących celach: 
Ø umożliwienia korzystania z usług dostępnych poprzez stronę internetową; 
Ø konfiguracji strony internetowej - dostosowania zawartości strony do 

preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze strony; 
Ø wzmocnienia bezpieczeństwa; 
Ø zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej. 

 
 


