
Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta do ewidencji prowadzonej 

dla potrzeb udokumentowania osób odbierających powerbank (dalej: „ewidencja”) w 

Programie lojalnościowym Mini Challenge III w sieci klubów Smart Gym® (dalej: Program) jest 

Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ul. Juliusza Lea 116 wpisana 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia 

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000383004. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane 

kontaktowe Inspektora Ochrony Danych właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych: iod@smartgym.club.  

Dane osobowe przekazywanych przez Klienta w ramach ewidencji będą przetwarzane w celu 

i zakresie niezbędnym do wydania powerbanku, realizacji obowiązków wynikających z 

przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c) RODO oraz w celu dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Odbiorcami danych osobowych przekazywanych przez Klienta do ewidencji mogą być 

podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradztwa podatkowego, 

prawne, dostawcy rozwiązań IT służących do obsługi księgowo-podatkowej oraz organy 

podatkowe. 

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich. 

Dane osobowe przekazywane przez Klienta do ewidencji będą przechowywane przez okres 

trwania Programu oraz po jego zakończeniu w celu realizacji przez Administratora praw i 

obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności 

przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, a w przypadku 

przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta.  

Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych 

osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. 

Klient ma prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i 

przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, 

przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi. 

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wydania 

powerbanku oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i 

rachunkowego. 


