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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą FIT GURU Sp. z o.o., NIP 

9721326328 z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-619), ul. Naramowicka 92, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000966362, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, zidentyfikowana Numerem Identyfikacji Podatkowej 

(NIP): 9721326328, zwana dalej Administratorem Danych. 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH możliwy jest: 

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@fitandmore.pl b) 

telefonicznie: 796 200 002. 

CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, na podanej poniżej 

podstawie prawnej wynikającej z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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. U. 

UE.L 2016.119.1, zwanego dalej RODO, i przez następujący okres: 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna Okres przetwarzania danych 

wykonanie umowy o świadczenie 

Usługi 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

dane przetwarzane będą przez czas 

trwania umowy, a także dodatkowo 

przez maksymalny okres 6 lat od daty 

wymagalności roszczeń (w przypadku 

roszczeń zwykłych) i 3 lat (dla roszczeń 

związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej) 

wykonanie umowy o świadczenie 

Usługi (w zakresie danych 

dotyczących zdrowia) 

art. 9 ust. 2 lit. a RODO 

dane przetwarzane będą przez czas 

trwania umowy, a także dodatkowo 

przez maksymalny okres 6 lat od daty 

wymagalności roszczeń (w przypadku 

roszczeń zwykłych) i 3 lat (dla roszczeń 

związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej) 

świadczenie usługi konsultacji z 

dietetykiem 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

art. 9 ust. 2 lit a RODO - w 

zakresie danych 

dotyczących zdrowia 

podawanych podczas 

konsultacji z dietetykiem 

okres niezbędny do realizacji usługi 

konsultacji z dietetykiem, a także 

dodatkowo przez maksymalny okres 6 

lat od daty wymagalności roszczeń (w 

przypadku roszczeń zwykłych) i 3 lat 

(dla roszczeń związanych z 

prowadzeniem działalności 

gospodarczej) 
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dochodzenie roszczeń z tytułu 

zawartych i wykonanych z Klientami 

umów 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

dane przetwarzane będą przez czas 

trwania umowy, a także dodatkowo 

przez maksymalny okres 6 lat od daty 

wymagalności roszczeń (w przypadku 

roszczeń zwykłych) i 3 lat (dla roszczeń 

związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej) 

obsługa reklamacji art. 6 ust. 1 lit c RODO 

dane przetwarzane będą przez okres 

niezbędny do rozpatrzenia i udzielenia 

odpowiedzi na reklamację 

archiwizacja księgowa i podatkowa art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

okres wymagany przepisami prawa, to 

jest 5 lat od końca roku kalendarzowego, 

w którym upłynął termin płatności 

podatku 

wykonanie obowiązków 

publicznoprawnych 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

okres wymagany przepisami prawa, to 

jest 5 lat od końca roku kalendarzowego, 

w którym upłynął termin płatności 

podatku 

marketing bezpośredni 

art. 6 ust. 1 lit f RODO (w 

celu realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu 

Administratora, którym 

jest marketing 

bezpośredni) 

okres istnienia prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora; nie dłużej 

jednak niż do chwili wyrażenia 

sprzeciwu przez osobę, której dane 

dotyczą 

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH: 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy w 

celu wykonania naszych Usług i realizacji celów, w których dane osobowe są 

przetwarzane, w tym biurom rachunkowym i kadrowym, z którymi współpracujemy, 

podmiotom świadczącym na nasza rzecz usługi IT, operatorowi płatności elektronicznych. 

UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz następujące uprawnienia: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez 

Administratora Danych są nieprawidłowe lub niekompletne; 
3) żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy zachodzą przesłanki 

wymienione w przepisie art. 17 RODO; 
4) żądania ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy zachodzą przesłanki 

wymienione w przepisie art. 18 RODO; 
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 
6) przenoszenia swoich danych osobowych; 
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
W przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje 
Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla podjęcia przez 

Administratora Danych określonych działań lub realizacji celu, w którym dane osobowe 

są podawane. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB 

ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 


