
INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH CZŁONKÓW KLUBU CROSSHOUSE

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mateusz Witek, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą „prezentacjemultimedialne.eu Mateusz Witek”, NIP: 525-234-58-82,

prowadzący Klub Crosshouse w Warszawie przy ul. Ciołka 13.

2. Z administratorem można kontaktować się:

● pocztą na adres: ul. Słowackiego 27/33 m. 58,

● pocztą elektroniczną na adres e-mail politykaprywatnosci@crosshouse.waw.pl .

3. Dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie:

● w celu umożliwienia Pani/Panu korzystania z usług Klubu Crosshouse,

● w celu przekazywania Pani/Panu drogą elektroniczną informacji marketingowych na temat

usług Klubu Crosshouse,

● kontaktowania się z Panią/Panem we wszelkich niezbędnych sprawach związanych z

Pani/Pana członkostwem w Klubie.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora jest:.

● wykonywanie umowy członkostwa w Klubie Crosshouse (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

● zgoda na przetwarzanie danych w celu wykonywania marketingu usług Klubu Crosshouse (art.

ust. 1 lit. a) RODO).

5. W każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu

wykonywania marketingu. Wycofanie zgody nie będzie mieć wpływu na wcześniejsze przetwarzanie

danych.

6. Odbiorcą przekazanych danych osobowych będą także – w niezbędnym zakresie – osoby i firmy

świadczące na rzecz administratora prace i usługi niezbędne do prowadzenia Klubu Crosshouse, takie

jak: prowadzenie zajęć w Klubie, marketing, ochrona, usługi księgowe, prawne, IT.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zawartej z Panią/Panem

umowy członkostwa w Klubie Crosshouse i ewentualnie później – jeśli będzie to konieczne do realizacji

prawnie uzasadnionego interesu administratora (np. dochodzenia roszczeń) lub w celu realizacji

obowiązków prawnych na nim ciążących.

8. Zgodnie z przepisami RODO i na warunkach w nim określonych – ma Pani/Pan prawo do:

● żądania od administratora dostępu do przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych,

● sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych osobowych,

● przenoszenia tych danych,

● wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(dane kontaktowe dostępne są na stronie urzędu: www.udodo.gov.pl),

9. Ma Pani/Pan również prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub

w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Dane osobowe przetwarzane przez administratora nie będą
jednak przedmiotem takiego przetwarzania.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne jest do zawarcia i wykonywania umowy

członkostwa w Klubie Crosshouse. Zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingowym jest w pełni

dobrowolna.

http://www.udodo.gov.pl

