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ZGODA NA REALIZACJĘ PŁATNOŚCI W SYSTEMIE PŁATNOŚCI CYKLICZNYCH 

 

 
Ja, niżej podpisana(y) ____________________________________________________________ niniejszym wyrażam zgodę na 

(imię i nazwisko)  

obciążanie przez Fit Fabric Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi mojej karty kredytowej/debetowej o numerze:  

_______________________________________________________ celem realizacji płatności za abonament na karnet  

(cztery ostatnie cyfry numeru karty kredytowej/debetowej) 

_____________________________________________ przypisany do Członka Klubu ______________________________________, 

                         (nazwa karnetu)                                                                                      (imię i nazwisko Członka Klubu) 

 

nr karty członkowskiej ___________________________. 

 

Zostałem poinformowany o możliwości wycofania niniejszej zgody w każdej chwili, ze skutkiem na dzień 

złożenia takiego oświadczenia. Wycofanie zgody nie ma wpływa na obciążenia dokonane na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

 

____________________,_____________  
         Miejscowość                 data  

 

_________________________________  
      Podpis osoby udzielającej zgodę 

 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby wyrażającej zgodę na obciążanie jej karty 

płatniczej w celu pokrywania opłat z tytułu karnetu na rzecz Członka Klubu 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fit Fabric Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, al. 1 Maja 119/121, 90-766 Łódź, („Fit Fabric”, 

„my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: (i) listownie na podany powyżej adres z dopiskiem „Dane osobowe”; (ii) 

telefonicznie: 505 450 340; oraz (iii) poprzez adres e-mail: kontakt@fitfabric.pl.  

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w 

następujący sposób: (i) listownie na adres: al. 1 Maja 119/121, 90-766 Łódź z dopiskiem „IOD”; (ii) poprzez e-mail: rodo@fitfabric.pl.  

Czy musisz podawać nam swoje dane? 

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe obciążanie Twojej karty płatniczej w celu pokrywania 

opłat członkowskich z tytułu karnetu na rzecz Członka Klubu. Jeśli nie podasz swoich danych, Członek Klubu będzie musiał wskazać dane 

innej karty płatniczej, jeśli będzie chciał korzystać z tej formy płatności za karnet. 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane? 

Podane przez Ciebie dane osobowe, w tym imię i nazwisko, numer karty płatniczej, kod CVV, data ważności karty, jak też dane związane z 

realizacją transakcji płatniczych, przetwarzamy w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem łączącej nas umowy (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy, 

polegającej na pokrywaniu przez Ciebie opłat członkowskich z tytułu karnetu na rzecz Członka Klubu, w tym w szczególności: 
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• w celu ustalenia Twojej tożsamości oraz „podpisania” umowy (zgody na obciążenie karty płatniczej); 

 

• w celu zlecania obciążenia Twojej karty płatniczej i przyjmowania płatności z tytułu karnetu na rzecz Członka Klubu; 

 

• w celu monitorowania płatności Członka Klubu oraz prowadzenia działań windykacyjnych; 

 

• w celach związanych z obsługą zgłoszonych spraw oraz rozpatrywaniem Twoich reklamacji. 

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy także w celach związanych z realizacją naszych obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 

ust. 1 lit. c RODO) – obowiązujące przepisy mogą nakładać na nas obowiązki, dla których spełnienia musimy przetwarzać Twoje dane 

osobowe, co dotyczy w szczególności realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych, takich jak obowiązek archiwizacji dokumentów 

stanowiących dowody księgowe. 

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy także w celach związanych z realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na: 

• możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 

 

• rozpatrywaniu spraw i reklamacji zgłaszanych przez Członka Klubu. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem łączącej nas umowy przez czas trwania 

łączącej nas umowy, a więc przez okres ważności karnetu Członka Klubu, na rzecz którego wnosisz opłaty. Jeśli wcześniej zrezygnujesz 

z pokrywania opłat lub Członek Klubu wskaże inną kartę płatniczą, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tych celach, z wyjątkiem 

rozpatrywania zgłoszonych przez Ciebie spraw lub reklamacji. 

 

Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy w celach związanych z realizacją naszych obowiązków prawnych przez okres niezbędny do 

realizacji tych obowiązków, w szczególności zgodnie z wynikającymi z odpowiednich przepisów okresami archiwizacji danych 

księgowych i rachunkowych. 

 

Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy w celach związanych z realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów do czasu ustania 

naszego uzasadnionego interesu (o ile nie wniesiesz wcześniej skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych), w tym w 

szczególności przez okres ważności karnetu Członka Klubu, na rzecz którego wnosisz opłaty, a następnie do czasu przedawnienia 

roszczeń związanych z zawarciem i wykonywaniem umów zawartych z Członkiem Klubu oraz z Tobą. 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?  

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom podmiotów: i) dostawcom usług płatniczych; ii) dostawcom 

usług informatycznych – takim jak dostawcy systemów informatycznych, w szczególności systemów do zarządzania relacją z klientem, jak 

też podmioty świadczące usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT; iii) dostawcom usług z zakresu windykacji należności iv) 

dostawcom usług z zakresu przechowania i niszczenia nośników danych; v) doradcom, w tym prawnym, finansowym i biznesowym, jak też 

podmiotom prowadzącym audyty; vi) organom państwowym - w przypadkach, gdy wynika to z obowiązujących przepisów; vii) podmiotom 

z Grupy Benefit Systems. 

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?  

Co do zasady, Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W przypadku, gdy do takiego 

przekazania dojdzie, dołożymy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie 

zabezpieczenia. W takiej sytuacji będziesz mógł się z nami skontaktować w celu uzyskania kopii przyjętych środków ochrony. 

Czy Twoje dane będą wykorzystywane dla potrzeb podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowanie?  

Twoje dane nie będą wykorzystywane dla potrzeb profilowania. Twoje dane będą wykorzystywane, aby cyklicznie zlecać do dostawcy usług 

płatniczych obciążenie Twojej karty płatniczej. Zlecenia płatności generowane będą w sposób zautomatyzowany, przez nasz system do 

zarządzania relacją z klientami, na podstawie kryteriów płatności (wartość obciążenia, data obciążenia) przypisanych do karnetu 

członkowskiego, z tytułu którego pokrywasz opłaty. Na skutek wygenerowanych zleceń dochodzić będzie do obciążenia Twojej karty 

płatniczej, a środki przekazywane będą przez dostawcę usług płatniczych na nasz rachunek bankowy. W razie stwierdzenia jakichkolwiek 

nieprawidłowości związanych z obciążaniem Twojej karty, zawsze możesz skontaktować się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych 

wskazanych w niniejszej klauzuli. 

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?  

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: i) prawo dostępu do danych, w tym uzyskania ich kopii; 

ii) prawo do sprostowania danych; iii) prawo do usunięcia danych; iv) prawo do ograniczenia przetwarzania; v) prawo do przenoszenia 

danych. 
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Masz także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych, z wykorzystaniem danych 

kontaktowych wskazanych u góry niniejszej klauzuli. Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy 

prawa, możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w szczególności w państwie 

UE Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

________________________ 

Data, podpis 

 

 

 

  


