
Przetwarzanie danych osobowych 

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez firmę Silver Gym J.Kabała B.Kabała Spółka 

Cywilna, ul. Sokola 2, 26-110 Skarżysko-Kamienna, NIP: 6631878991, REGON: 383882799. 

 

1. Dane przetwarzane są w celu: 

- Świadczenia usług, na rzecz klienta, przez siłownię Silver Gym (treningi personalne, zajęcia fitness, 

korzystanie z siłowni). 

- Prowadzenia akcji promocyjnych i marketingowych. 

 

2. Dane przetwarzane przez firmę: 

- Imię i nazwisko 

- Adres zamieszkania 

- Numer telefonu 

- Adres e-mail 

- Stan zdrowia i dane wrażliwe 

- Zdjęcia sylwetki (wykonywana przez trenera personalnego prowadzącego klienta) 

- Wizerunek i nagrania wideo osób przebywających na terenie SILVER GYM 

 

3. Dane klientów są przetwarzane za pomocą programów komputerowych, stron internetowych oraz 

sprzętu wideo takich jak: 

- GYMMANAGER (do rejestrowania klientów i karnetów). 

- Libre Office, Microsoft Office, Pages, Numbers (do wypełniania ankiet oraz prowadzenia bazy klientów). 

- Serwis mailowy (do wysyłania maili do klientów). 

- www.silvergym.net w celu udostępniania metamorfoz klientów (zdjęcia, bez danych). 

- Facebook i Instagram w celu udostępniania metamorfoz klientów (zdjęcia, bez danych). 

- Kamery oraz zapis wideo z monitoringu z obiektu SILVER GYM. 

 

4. Dane klientów są przechowywane na komputerze zabezpieczonym hasłem, w telefonie 

zabezpieczonym hasłem oraz w kalendarzu osoby wykonującej usługę np. treningu personalnego. 

5. Dostęp do danych osobowych klienta ma osoba wykonująca usługę (np. recepcjonista, trener 

personalny) oraz właściciele spółki. 

6. Dane klienta są niezbędne do wykonywania tego typu usług. Usługa jest wykonywana przez spółkę 

pod warunkiem, że klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

7. Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych ma prawo wycofać zgodę w 

każdej chwili. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Silver Gym J.Kabała B.Kabała 

Spółka Cywilna, ul. Sokola 2, 26-110 Skarżysko-Kamienna, NIP: 6631878991, REGON: 383882799. 

 

Podaję swoje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych. 

 

 

 

 

………………………………………….. 

podpis osoby wyrażającej zgodę i data 

 
Rozporządzenie 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). Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych . 


