
ZGODY dotyczą  Studio Figura Warszawa Targówek, z siedzibą w Warszawie, ul Głębocka 5, 03-289  
Warszawa (SF) 
 

1) □ Wyrażam zgodę * □ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
obsługi i korzystania przeze mnie z produktów oraz usług zakupionych i oferowanych przez w/w 
SF. 
 

2) □ Wyrażam zgodę /* □ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 
marketingowych przez w/w SF. 

 
 

3) □ Wyrażam zgodę /* □ Nie wyrażam zgody na przesyłanie informacji handlowych przez w/w SF, 
za pomocą poczty elektronicznej na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej  
tj. ………………………………………..…………………………… zgodnie z ustawą o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 

4) □ Wyrażam zgodę /* □ Nie wyrażam zgody na przesyłanie informacji marketingowych  
przez w/w SF, za pomocą poczty elektronicznej na udostępniony przeze mnie adres poczty 
elektronicznej tj. ………………………………………..…………………………… zgodnie  
z ustawą Prawo telekomunikacyjne. 

 
 

5) □ Wyrażam zgodę /* □ Nie wyrażam zgody na przesyłanie i przekazywanie  informacji 
marketingowych przez w/w SF w formie SMS/MMS/telefonicznie na udostępniony przeze mnie 
numer telefonu tj. ………………………………………..…………………………… zgodnie z 
ustawą Prawo telekomunikacyjne. 
 

6) □ Wyrażam zgodę /* □ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych po zaprzestaniu 
korzystania z usług gabinetu 

 
Studio Figura Warszawa Targówek, z siedzibą w Warszawie, ul Głębocka 5, 03-289 Warszawa (SF), jako administrator 
danych, informuje Panią/Pana, iż: 
 

1) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zagwarantowania poprawnej obsługi i korzystania  
z produktów i usług gabinetu oraz w celach marketingowych; 

2) podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu poprawnej obsługi związanej z korzystaniem przez 
Panią/Pana z produktów i usług gabinetu; 

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, żądania 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; 

4) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie  
bez konieczności podania przyczyny i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed 
cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celu obsługi i korzystania z produktów i usług 
jest jednoznaczne z zaprzestaniem korzystania z usług gabinetu. 

5) przekazane przez Panią/Pana dane będą wykorzystane w celu profilowania w zakresie obliczania współczynnika 
BMI i ustalania diety oraz mogą być wykorzystywane w celu profilowania w zakresie marketingu towarów i 
usług. 

6) dane mogą być udostępniane, powierzane przez w/w SF następującym podmiotom: Studio Figura International, 
Versum Sp.zo.o. 

7) podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8) dane osobowe przetwarzane w celu obsługi i korzystania z produktów i usług będą przechowywane przez okres 
10 lat od Pani/Pana ostatniej wizyty w gabinecie w/w SF.; 

9) dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przechowywane do momentu odwołania zgody na 
przetwarzanie danych w tym celu; 

10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;” 

 
 
Data i Podpis klienta / opiekuna prawnego osoby małoletniej  
    
………….................................................… 


