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ZGODA NA SAMODZIELNE KORZYSTANIE Z USŁUG AKADEMII ZDROFIT PRZEZ OSOBĘ NIEPEŁNOLETNIĄ 

(dotyczy osób, które ukończyły 16 lat, a nie ukończyły 18 lat) 

Ja niżej podpisana/y _______________________________ *, legitymująca/y się dowodem osobistym seria i numer 

________________________**, działając jako rodzic/opiekun prawny ______________________________ *** wyrażam zgodę na 

samodzielne korzystanie z usług oferowanych przez Benefit Systems S.A. Oddział Fitness w Warszawie w ramach 

Akademii Zdrofit przez __________________________________***, data urodzenia _______________________****. 

_________________________ 

Data, podpis 

 
*       imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

**     seria i numer dowodu osobistego rodzica/opiekuna prawnego 

***   imię i nazwisko niepełnoletniego Uczestnika 

**** data urodzenia niepełnoletniego Uczestnika. 

 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przedstawiciela niepełnoletniego Uczestnika 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Benefit Systems S. A. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa („Benefit 

Systems”, „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: (i) listownie na podany powyżej adres z dopiskiem „Dane osobowe”; (i i) 

poprzez adres e-mail: daneosobowe@fitness.benefitsystems.pl. 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w następujący 

sposób: (i) listownie na adres: pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „IOD”; (ii) poprzez e-mail: iod@benefitsystems.pl. 

Czy musisz podawać nam swoje dane? 

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla umożliwienia samodzielnego korzystania z naszych zajęć lub szkoleń w ramach Akademii 

Zdrofit przez niepełnoletniego Uczestnika. Jeśli nie podasz swoich danych, niepełnoletni Uczestnik może nie mieć możliwości samodzielnego 

korzystania z zajęć lub szkoleń. 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane? 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celach związanych z realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 

lit. f RODO), w tym w celu weryfikacji zgody przedstawicieli ustawowych lub innych opiekunów na samodzielny udział osób niepełnoletnich w naszych 

zajęciach lub szkoleniach, w związku z realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmujących zapobieganie zdarzeniom mogącym mieć 

zgodnie z wiedzą przedstawicieli ustawowych negatywny wpływ na osoby niepełnoletnie, jak też obejmujących zabezpieczenie na wypadek 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane przechowywane będą do czasu ustania naszego uzasadnionego interesu (o ile nie wniesiesz wcześniej skutecznego sprzeciwu wobec 

przetwarzania tych danych), w tym w szczególności przez czas trwania umowy z Uczestnikiem oraz przez dodatkowy okres do czasu przedawnienia 

roszczeń ze strony lub wobec Uczestnika, związanych z jego udziałem w naszych zajęciach lub szkoleniach w związku z udzieloną zgodą. 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?  

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom podmiotów: i) podmiotom z Grupy Benefit Systems; ii) dostawcom usług 

informatycznych – takim jak dostawcy systemów informatycznych, w szczególności systemów do zarządzania relacją z klientem, jak też podmioty 

świadczące usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT; iii) dostawcom usług z zakresu windykacji należności iv) dostawcom usług z zakresu 

przechowania i niszczenia nośników danych; v) doradcom, w tym prawnym, finansowym i biznesowym, jak też podmiotom prowadzącym audyty; vi) 

organom państwowym - w przypadkach, gdy wynika to z obowiązujących przepisów. 

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?  

Co do zasady, Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W przypadku, gdy do takiego przekazania 

dojdzie, dołożymy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. W takiej 

sytuacji będziesz mógł się z nami skontaktować w celu uzyskania kopii przyjętych środków ochrony. 
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Czy Twoje dane będą wykorzystywane dla potrzeb podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowanie?  

Twoje dane nie będą wykorzystywane dla potrzeb profilowania, a na ich podstawie nie będą podejmowane wobec Ciebie decyzje oparte wyłącznie o 

zautomatyzowane przetwarzanie danych. 

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?  

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: i) prawo dostępu do danych, w tym uzyskania ich kopii; ii) prawo do 

sprostowania danych; iii) prawo do usunięcia danych; iv) prawo do ograniczenia przetwarzania. 

Masz także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych, z wykorzystaniem danych kontaktowych 

wskazanych u góry niniejszej klauzuli. Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz także 

wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w szczególności w państwie UE Twojego zwykłego pobytu, 

miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

________________________ 

Data, podpis 

 


