Szanowni Klienci,
W Sport &Beauty Fabianowo bezpieczeństwo danych osobowych było zawsze priorytetem.
Dostosowując się do rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), które zostało stworzone, aby dać Ci większą kontrolę nad
sposobem, w jaki Twoje dane są wykorzystywane informujemy, że:
1.

Administratorami Pana/Pani danych osobowych są:
1.1. Life Style Teresa Czarcińska, Ul. Fabianowo 44, 60-005 Poznań, NIP 779-218-61-64, REGON 301039450, adres e-mail:
do@sport-beauty.pl
1.2. Dotyczy Klientów Strefy 36 minut :Milon Care GmbH z siedzibą w Niemczech (An der Laugna 2, 86494 Emersacker),
telefon (0 82 93) 96 55 00, dalej „Milon GmbH”.

2.

W zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Milon GmbH mogą Państwo kontaktować się z ustanowionym
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: datenschutz@milon.com.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach w zalezności od świadczonej dla Państwa usługi:
3.1. Świadczenia rezerwacji na usługi oferowane przez Klub i zarządzanie nimi.
3.2. W celu realizacji umowy zawartej z Klubem;
3.3. Dotyczy Klientów Strefy 36 minut, świadczenia usług dostępu do sprzętu i urządzeń milon związanych z treningiem, w
tym usług świadczonych drogą elektroniczną oraz innych usług oferowanych przez Klub lub Milon GmbH, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) albo b) RODO, a w zakresie danych dotyczących zdrowia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 9
RODO;
3.4. Dostosowania programu ćwiczeniowego, spersonalizowania ustawienia, doboru obciążeń i parametrów sprzętu , na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO
3.5. Diagnozy stanu zdrowia, analizy składu ciała, przebytych zabiegów oraz przyjmowanych leków, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a) w zw. z art. 9 RODO;
3.6. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Klubie lub Milon GmbH, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
3.7. innych aniżeli wskazanych powyżej, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Klub lub
inne upoważnione podmioty trzecie, w szczególności w celach:
a)

rozliczenia świadczeń wynikających z umów zawartych z Klubem,

b)

ochrony praw osób trzecich,

c)

zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wykrywania zagrożeń, poprzez monitorowanie aktywności na urządzeniach
oraz oprogramowaniu milon;

d)

dokonywania pomiarów statystycznych, przeprowadzania analiz

e)

prowadzenia przez Klub marketingu bezpośredniego produktów oraz usług,

f)

optymalizacji stron internetowych, serwisów oraz aplikacji dotyczących treningów milon,na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RODO.

4.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podwykonawcy oraz podmioty współpracujące z Klubem, w zakresie
kompleksowego świadczenia usług w ramach treningów na sprzęcie milon w tym:
4.1. obsługi finansowej i dokonywania Pani/Pana rozliczeń z Klubem;
4.2. zapewnienia zaplecza technicznego i obsługi informatycznej dla Klubu;
4.3. zapewnienia przechowywania danych osobowych w tzw. chmurze obliczeniowej.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
5.1. tak długo, jak będzie to niezbędne do realizowania realizacji umowy na okres adekwatny i nie dłuższy od okresów
zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,
5.2. realizacji oraz całkowitego rozliczenia umowy zawartej z Klubem, w tym wygaśnięcia roszczeń z jej tytułu,
5.3. do czasu odwołania przez Pana/Panią zgody udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie danych
osobowych, co do których zgoda ta została uprzednio udzielona, np. w zakresie wysyłania treści marketingowych drogą
elektroniczną;
5.4. trwania usprawiedliwionego celu lub obowiązku prawnego po stronie Klubu lub Milon GmbH.

6.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do uzyskania do dokonywania
rezerwacji, dostępu do sprzętu i urządzeń milon związanych z treningiem, zawarcia umowy z Klubem, korzystania z
funkcjonalności oprogramowania dostarczanego przez Milon GmbH oraz do przeprowadzenia prawidłowej diagnozy stanu
zdrowia przed przystąpieniem do treningów, usług dietetycznych i fizjoterapeutycznych.

7.

Ma Pani/Pan prawo do:
7.1. dostępu do treści udzielonych danych,
7.2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

7.3. przenoszenia danych osobowych,
7.4. uzyskania kopii danych osobowych,
7.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
7.6. cofnięcia zgody udzielonej na rzecz któregokolwiek z Administratorów Danych Osobowych, w dowolnym momencie
(cofnięcie zgody następuje poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Klubu lub Milon GmbH
lub w inny wyraźny sposób); cofnięcie zgody będzie skutkować brakiem możliwości dalszego korzystania usług Klubu,
dokonywania rezerwacji , korzystania ze sprzętu milon
7.7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy RODO.
8.

Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe są objęte poufnością i są przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym do
ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

9.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Klub w formie papierowych formularzy przechowywanych w
zamykanych szafkach oraz w formie elektronicznej. Dane osobowe przekazywane na rzecz Klubu oraz Milon GmbH, w
związku z charakterem świadczonych usług, będą także umieszczane w programach informatycznych umożliwiających
zarządzanie Pana/Pani aktywnością w Klubie oraz treningami (system MilonCare) np. w celu układania indywidualnych
planów treningowych, sprawdzania rezultatów treningu czy wzajemnej komunikacji. Dane osobowe będą w tym wypadku
przechowywane w sposób wirtualny w tzw. chmurze obliczeniowej na serwerach znajdujących się na terytorium Unii
Europejskiej przez podmioty współpracujące Milon GmbH.

10. Jeżeli Klub z którym zawarł/a Pan/Pani umowę o świadczenie usług dotyczących korzystania z urządzeń milon, jest
członkiem sieci „36minut”, może Pan/Pani korzystać z urządzeń milon i odbywać treningi we wszystkich pozostałych klubach
będących członkami sieci „36minut”. Warunkiem korzystania z usług w innych klubach jest umożliwienie temu podmiotowi
wglądu do Pana/Pani danych osobowych przy użyciu karty dostępu wydanej Panu/Pani przez Klub. Przekazanie dostępu
zależy od Pana/Pani i jest zawsze dobrowolne. Skorzystanie z usług innego klubu będącego członkiem sieci „36minut” nie
oznacza zawarcia odrębnej umowy na świadczenie usług dostępu do sprzętu milon.
11. Dostarczycielem usługi systemu MilonCare oraz aplikacji MilonMe jest Milon GmbH. Usługi te dostępne są w celu
pełniejszego monitorowania wyników osiąganych przez Pana/Panią w ramach ćwiczeń wykonywanych na sprzęcie milon,
zarządzania treningami oraz wzajemnej komunikacji. Dostęp do danych osobowych umieszczonych w systemie MilonCare
jest możliwy poprzez:
11.1.

skorzystanie z aplikacji MilonMe na smartfony i tablety,

11.2.

skorzystanie z panelu użytkownika w Klubie z wykorzystaniem karty dostępu do systemu MilonCare,

11.3.

stronę internetową www.milonme.com.

