KINETIC Galiński-Spółka jawna w Olsztynie
al. J. Piłsudskiego 44A, 10-499 Olsztyn

BROSZURA INFORMACYJNA

Informacja o Administratorze danych osobowych
Zgodnie z przepisami 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) (Dz.
Urz. UE. L Nr 119,1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem Państwa
danych osobowych jest KINETIC Galiński-Spółka jawna z siedzibą w Olsztynie przy al. J.
Piłsudskiego 44A, 10-499 Olsztyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276140, NIP
7393602684, REGON 280191767, dalej „Administrator”.
Aktualny kontakt z Administratorem można znaleźć na stronie internetowej
www.kinetic.com.pl
Informacja o celach przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą
Celem przetwarzania danych osobowych jest:
− prowadzenie czynności w celu zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą;
− wykonywanie umów zawartych z osobami, których dane dotyczą;
− realizowanie obowiązków i uprawnień osób, których dane dotyczą wynikających
z zawartych umów;
− wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności
wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych;
− utrzymywania i obsługi konta w systemie Perfect Gym dla posiadaczy Karty
Klubowicza;
− organizowanie i prowadzenie eventów, spotkań i wykładów;
− przesyłanie informacji handlowej promującej usługi Administratora;
− marketing usług, których dostawcą jest Administrator;
− tworzenie analiz i prowadzenie statystyk na potrzeby wewnętrzne
Administratora;
− badanie satysfakcji klienta w celu poprawy jakości świadczonych usług;
− publikowanie wizerunku na stronie internetowej Administratora i jego profilach
internetowych (Facebook i inne).

Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą
Informujemy, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od
Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Informujemy, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania jej danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z
Administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania
świadczenia przez Administratora.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla
których dane zostały udostępnione, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w przypadku
powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych.
W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, osobie, której
dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody może zostać złożone listem poleconym
wysłanym na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail: manager@kinetic.com.pl
Kategorie posiadanych danych osobowych
Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której
dane dotyczą.
Informujemy, że przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: dane
identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Informujemy, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit.
a RODO),
- fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
Informacja o kategoriach odbiorców i przekazywaniu danych osobowych
Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora organom władzy
publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom stale współpracującym z
Administratorem na podstawie zawartych umów, w szczególności podmiotom
świadczącym usługi IT, księgowo-kadrowe, prawnicze i bankowe.
Informujemy, że dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, co jest
związane z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych. W
przypadku przekazywania danych do państw trzecich, będzie ono odbywało się z
wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję
Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego
przepisami prawa.
Informacja o profilowaniu danych osobowych
Informujemy, że dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych
osobowych znajdujących się w zbiorze Administratora z wykorzystaniem aktualnego
oprogramowania stworzonego w tym celu. Celem profilowania będzie realizacja
płatności automatycznych, weryfikacja statusu płatności zgodnie z postanowieniami
umowy, tworzenie analiz i prowadzenie statystyk na potrzeby wewnętrzne
Administratora, marketing produktów i usług oferowanych przez Administratora oraz
dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Oferta ta
będzie mieć charakter jedynie propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób
wiązać osoby, której dane dotyczą.

