Klauzula informacyjna
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 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych dalej RODO lub
Rozporządzenie) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adam Herman prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą „ROCKFIT” (zwany dalej „ROCKFIT”), adres
wykonywania działalności gospodarczej: 41 – 403 Chełm Śląski, ul. Gamrot 13 13D,
NIP: 6272737516, REGON: 243482835.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku
umownego między ROCKFIT a Panią/Panem polegającego na świadczeniu
przez ROCKFIT usług w postaci kursów (szkoleń) z zakresu żywienia,
suplementacji, fizjoterapii i treningu (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);
b. rozpatrywanie skarg i reklamacji związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit.
c) Rozporządzenia);
c. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust 1 lit. f)
Rozporządzenia);
d. archiwizowanie dokumentacji tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6
ust 1 lit. c) Rozporządzenia),
e. realizacja ciążących na ROCKFIT ewentualnych obowiązków wynikających z
przepisów prawa, w szczególności podatkowego (art. 6 ust 1 lit. c)
Rozporządzenia);
f. prowadzenie działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych
drogą elektroniczną (newsletter) (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);
g. prowadzenie działań administracyjnych przez ROCKFIT w tym do analiz,
statystyk, raportowania wewnętrznego, (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia);
3. ROCKFIT jako jako Administrator Pani/Pana danych osobowych informuje, że
przetwarzane dane w celach wskazanych w punkcie 2. powyżej mogą być udostępniane
innym podmiotom tj.:
a. podmiotom, z którymi ROCKFIT ma zawarte umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych tj. podmiotom świadczącym usługi takie jak:
IT, księgowe, bankowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, w
zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania np. płatności,
dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, księgowania;
b. pracownikom lub współpracownikom ROCKFIT jak też podmiotom
udzielającym wsparcia ROCKFIT na zasadzie zleconych usług i zgodnie z
zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych;
c. organom państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa, celem wykonania ciążących na ROCKFIT (Urząd Skarbowy,
ZUS, PIP).
4. ROCKFIT (Administrator) przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: imię i
nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica,
numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) W wypadku Klientów
będących jednocześnie przedsiębiorcami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę
firmy oraz NIP

5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 4. powyżej jest niezbędne do
zawarcia umowy i realizacji celów, o których mowa w pkt 2. powyżej. Podanie tych
danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne,
jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez ROCKFIT może skutkować
brakiem możliwości zawarcia umowy lub brakiem możliwości należytego jej
wykonania
6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
celów wskazanych w punkcie 2. powyżej, przy czym:
a. dane zawarte w formularzach i umowach – do czasu przedawnienia roszczeń z
umów,
b. dokumenty rozliczeniowe - do czasu upływu przedawnienia zobowiązań
podatkowych, chyba że odpowiednie przepisy stanowią inaczej,
c. dokumenty związane z reklamacjami i skargami – do czas upływu okresu
przedawnienia roszczeń z tym związanych,
d. w celu prowadzenia działań marketingowych - dane przetwarzane będą do
momentu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej uprzednio zgody;
e. w celu prowadzenia działań wskazanych w punkcie 2. g) powyżej dane
przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych
interesów ROCKFIT lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu
wobec przetwarzania danych;
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16
Rozporządzenia;
b. usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 i 18
Rozporządzenia;
c. przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia,
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21
Rozporządzenia,
e. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w
zakresie wymaganym przez ROCKFIT może skutkować brakiem możliwości zawarcia
umowy lub brakiem możliwości należytego jej wykonania,
10. Zgoda na wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych przez ROCKFIT w celach
marketingowych (a w tym danych osobowych w postaci Pani/Pana wizerunku) jest
dobrowolna. Przysługują Pani/Panu prawa jak w pkt 7. niniejszej KLAUZULI
INFORMACYJNEJ.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej.

__________________________________
Imię, nazwisko, data

Zgoda na wykorzystanie wizerunku w celach marketingowych
Ja, niżej podpisana/y, na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r.,
nr. 90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oświadczam, że
wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku
utrwalonego w formie fotografii oraz materiałów wideo w trakcie kursu (szkolenia)
prowadzonego w ramach umowy zawartej przeze mnie z Adamem Hermanem prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą „ROCKFIT” pod adresem: 41-403 Chełm Śląski, ul.
Gamrot 13D, NIP 6272737516,REGON 243482835 (zwanym dalej: „ROCKFIT”), poprzez
publikację ww. zdjęć oraz materiałów wideo przez ROCKFIT w ramach działalności
marketingowej prowadzonej przez ROCKFIT, w szczególności na stronach www, a także w
mediach społecznościowych, wyłącznie w kontekście mojego uczestnictwa w kursach
organizowanych przez ROCKFIT oraz w kontekście mojej współpracy z ROCKFIT.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne, Dotyczy wszelkich zdjęć
oraz materiałów wideo z moim udziałem, a wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji
produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i
przyszłych) względem ROCKFIT z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na ww. potrzeby.

__________________________________
Imię, nazwisko, data

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
zakresie imienia, nazwiska oraz wizerunku przez Adama Hermana prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą "ROCKFIT" pod adresem: 41-403 Chełm Śląski, ul. Gamrot 13D, NIP
6272737516,REGON 243482835 - w celach marketingowych (w szczególności w celu
promowania usług świadczonych przez Adama Hermana, w tym za pośrednictwem strony
internetowej www.rockfit.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych).

__________________________________
Imię, nazwisko, data

