
Uzgodnienia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi 

Smart Platinium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 

116, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 

KRS 0000848119, posiadającą NIP: 6772454342, REGON: 386425890, kapitał zakładowy w wysokości 

3.115.000,00 złotych (dalej: Smart Platinium) oraz Gastro Magazyn spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Redzie, ul. Spółdzielcza 13, 84-240 Reda, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000773155, NIP: 5882446975, 

REGON: 382646000 (dalej: Gastro Magazyn), (dalej łącznie: Współadministratorzy) – informują, iż: 

Ze względu na współpracę podjętą Współadministratorów, Współadministratorzy postanowili 

wspólnie zorganizować Akcję „Wygraj bon podarunkowy do Smart Gym oraz 3-dniowy catering od 

Diety Treningowe” w Sieci Klubów Smart Gym® w dniach od 22 sierpnia 2022 r. do 24 sierpnia 2022 r. 

(dalej: ,,Akcja’’).  

W związku z powyższym, zgodnie z art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: RODO) Współadministratorzy zawarli umowę o współadministrowanie danymi 

osobowymi. 

Współadministrowanie obejmuje dane zwykłe uczestników Akcji. 

O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych ww. osób Współadministratorzy decydują 

wspólnie oraz informują w Klauzulach informacyjnych oraz w regulaminie Akcji.  

Współadministratorzy informują, iż niezależnie od czasu trwania łączącej ich Umowy, przetwarzanie 

przez nich danych osobowych będzie następować przez czas niezbędny do realizacji celów, w których 

dane są przetwarzane. Okresy przetwarzania poszczególnych Danych Osobowych zostały określone w 

prowadzonych przez Współadministratorów rejestrach czynności przetwarzania danych osobowych, 

zaś osoby których dane dotyczą są informowane o czasie przetwarzania ich danych osobowych w 

Klauzulach informacyjnych oraz Regulaminie Akcji. 

Osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec 

każdego ze Współadministratorów, jak również kierować żądania w tym zakresie na adres mailowy: 

iod@fitnessplatinium.pl. 

Smart Platinium sp. z o.o. ponadto wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Jacka 

Dziedzica, e-mail: iod@fitnessplatinium.pl. 

Współadministratorzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje przetwarzania 

danych osobowych w sposób naruszający przepisy prawa ochrony danych osobowych. 
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