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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 Warszawie 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 

W poniższej klauzuli postaramy się zwięźle przedstawić najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych 

osobowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź pod adres internetowy: 

https://fitfabric.pl/media/2623/download/Polityka%20prywatno%C5%9Bci%20%28od%201%20marca%202022%20r.%29.pdf?inline=1   

lub zeskanuj kod QR znajdujący się obok. 

Kim jesteśmy? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fit Fabric sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Europejskim 2, 00-844 Warszawa, 

(„Fit Fabric”, „my”). Możesz się z nami skontaktować np. poprzez adres e-mail: daneosobowe@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 będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w szczególności w celach: i) związanych z zawarciem i wykonywaniem łączącej nas umowy; ii) 

związanych z realizacją naszych obowiązków prawnych; iii) wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności w 

celach: dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami, rozpatrywaniu spraw i reklamacji zgłaszanych przez Członka Klubu. 

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

Prawo: żądania dostępu do danych osobowych; żądania sprostowania danych osobowych; żądania usunięcia danych osobowych; żądania 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; do przenoszenia 

danych osobowych; do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; oraz do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

                                                                                                                                                                                                    

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

pokrywania opłat z tytułu karnetu na rzecz Członka Klubu 
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