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I.
Informacje wstępne
Polityka prywatności opisuje ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, które stosujemy w związku z
prowadzonym przez nas przedsięwzięciem „FITNESS w domu”, skupiającym się na wynajmie sprzętu fitness.
Strona internetowa nie wykorzystuje technologii plików cookie.
W przypadku przejścia do innej strony internetowej za pomocą odnośnika, który możesz znaleźć na naszej stronie,
będzie na niej obowiązywała inna polityka prywatności i plików cookie. Zachęcamy do każdorazowego zapoznawania
się z politykami obowiązującymi w odwiedzanych serwisach internetowych.
II.
Administrator
Twoje dane osobowe są przetwarzane przez:
• Tomasza Barbachowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą w Warszawie przy ul. Awionetki R. W.
D. 3/71 pod firmą „Tomasz Barbachowski”, oraz;
• Grzegorza Fijałkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą w Warszawie przy ul. Dereniowej 1 lok.
6 pod firmą „Grzegorz Fijałkowski”.
Można się z nami skontaktować:
• listownie na adres podany powyżej;
• telefonicznie: +48 506 624 442;
• e-mailowo: biuro@fitnesswdomu.pl.
Informujemy, że wspólnie przetwarzamy Twoje dane osobowe i jesteśmy ich tzw. „Współadministratorami” w
rozumieniu art. 26 RODO. Polityka prywatności zawiera ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, które
stosujemy, natomiast w punkcie VII znajdziesz zasadniczą treści naszych wspólnych uzgodnień.
III.
Cele, podstawy prawne przetwarzania i okres przechowywania
a) Kontakt
Kontaktując się ze nami za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego
przekazujesz nam swoje dane osobowe. W zależności od kanału kontaktowego oraz zgodnie z Twoją wolą możesz
przekazywać nam m.in. dane identyfikacyjne, kontaktowe i inne informacje zawarte w Twoim zapytaniu. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać z nami kontakt, udzielić Ci wyczerpujących informacji oraz
abyśmy mogli podjąć dalsze działania zgodnie z Twoją wolą. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, jaki mamy w tym, aby komunikować
się z osobami, które skierowały do nas zapytanie. Treść korespondencji staramy się usuwać po okresie 5 lat, chyba że
jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z
Twojej strony, o czym piszemy poniżej w punkcie d).
b) Zawarcie umowy najmu sprzętu fitness
Jeśli zdecydujesz się na zawarcie umowy najmu, będziemy potrzebować dodatkowych danych osobowych, które
umożliwią nam rzetelne jej wykonanie. Będziemy potrzebować takich danych jak: dane identyfikacyjne, dane

adresowe niezbędne do dostarczenia lub odbioru sprzętu fitness oraz dane konieczne do prowadzenia rozliczeń
finansowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy najmu. Twoje dane
osobowe przetwarzamy do momentu zakończenia umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia
roszczeń z tytułu zawartej umowy, o czym piszemy poniżej w punkcie d).
c) Podatki i księgowość
Zawarcie i wykonanie umowy wiąże się z wypełnieniem obowiązków prawnych, jakie na nas spoczywają w związku z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na nas jako współadministratorach
danych. W związku z powyższym informujemy, że niektóre Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres
5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
d) Roszczenia
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z pewnym ryzykiem. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO każdy z
administratorów danych posiada tzw. prawnie uzasadniony interes przejawiający się w obronie przed ewentualnymi
roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń cywilnoprawnych, w szczególności związanych z zawarciem i wykonaniem
umowy. W takim wypadku będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu przedawnienia ewentualnych
roszczeń.
IV.
Przekazywanie Twoich danych osobowych
Podane nam dane osobowe przekazujemy stale współpracującym podmiotom przetwarzającym, z usług których
korzystamy, w szczególności:
• firmom dostarczającym i odbierającym sprzęt fitness;
• dostawcom usługi IT: poczty elektronicznej i rozwiązań chmurowych (Google);
• dostawcom usług księgowych i podatkowych.
Z uwagi na fakt, że korzystamy z usług chmurowych Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do
Stanów Zjednoczonych. Z firmą Google zawarliśmy tzw. Standardowe Klauzule Umowne oraz umowę o
powierzenie do przetwarzania danych osobowych, gwarantując odpowiedni poziom ochrony danych osobowych
wymagany przez przepisy europejskie.
V.
Twoje prawa
Każdej sobie, której dane przetwarzamy, przysługują następujące uprawnienia:
• prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
• prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania;
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych;
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Prawo do wniesienia sprzeciwu nie przysługuje w związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b oraz c RODO. Informujemy również, że prawo do przenoszenia danych nie przysługuje w związku z
przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO.
W celu skorzystania z powyższych uprawnień zapraszamy do kontaktu na dane kontaktowe podane powyżej. Oprócz
tego przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VI.
Konsekwencje niepodania danych
W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych konsekwencje ich niepodania mogę być następujące:
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Zawarcie umowy najmu sprzętu) – brak możliwości zawarcia umowy najmu
sprzętu fitness;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Kontakt) – brak możliwości prowadzenia komunikacji i podjęcia dalszych działań
zgodnie z Twoją wolą.

VII.
Współadministrowanie danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:
• za spełnienie obowiązku informacyjnego podczas zbierania danych osobowych odpowiada ten
Współadministrator, który podejmuje działania zmierzające do zbierania danych osobowych;
• za realizację praw wynikających z RODO odpowiada ten Współadministator, który otrzyma żądanie;
• za zgłoszenie do organu nadzorczego naruszenia ochrony danych osobowych lub zawiadomienie o takim
naruszeniu odpowiada Współadministrator, u którego naruszenie to wystąpiło;
• przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 RODO;
• zapewniamy odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych na zasadach określonych w art. 32
RODO;
• możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom przetwarzającym wyłącznie przy
zachowaniu wymogów wynikających z RODO, a w szczególności wymogów z art. 28 RODO.
VIII. Postanowienia końcowe
Postanowienia Polityki prywatności mogą ulegać zmianom. Nowe zasady ochrony prywatności będą publikowane na
stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której wchodzą w życie.

