
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych, dalej: RODO) informujemy, że: 
a. Administratorem danych jest Real Passion Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. ul. Lekarska 1/2, 31-207 Kraków, 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI 
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 964393, NIP 9452254726, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 000 zł 
(dalej: STUDIO). 
b. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem za 
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: studio@realpassion.pl lub listownie na adres:  
 ul. Lekarska 1/2, 31-207 Kraków. 
2. Studio przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, oraz adres e-mail. Dane te podaje 
uczestnik zajęć przy pierwszej rejestracji na zajęcia przez system online EasyGoGym. Dane te służą do założenia 
konta w systemie EasyGoGym celem umożliwienia zapisu na zajęcia, kontaktu z klientem w sprawie zajęć i innych 
wydarzeń, informowaniu o dostępności miejsca na zajęciach oraz ich odwołaniu. 
a. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczonych przez nas usług (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO), 
w celu zapisu uczestnika na zajęcia przez system online, weryfikacja obecności na zajęciach, Dane osobowe służą 
nam także do skontaktowania się z Tobą w celu przekazania bieżących informacji o zmianach w grafiku, 
potwierdzaniu oraz anulowaniu zajęć oraz poinformowaniu o wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem 
Studia. 
b. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Unii 
Europejskiej 
c. Dostęp do danych osobowych mają jedynie pracownicy Studia, upoważnieni do przetwarzania danych w trakcie 
rejestracji wizyt w Studiu, w celu kontaktu z uczestnikiem zajęć, wyłącznie w zakresie związanym ze świadczonymi 
przez nas usługami oraz Administrator systemu rezerwacji online EasyGoGym w zakresie zapisu i rejestracji wejść. 
d. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania przez nas usługi, tym samym 
niezbędne, by móc korzystać z zajęć Studia Real Passion. 
e. W przypadku wpłat przelewem lub chęci otrzymania faktury, podane dane adresowe zostaną udostępnione 
osobie upoważnionej do obsługi księgowej studia. 
f. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w 
wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje. 
 
3. Dane osobowe gromadzone i przechowywane są w systemie rezerwacji “EasyGoGym”. 
a. Administratorem systemu rezerwacji online jest Avgoustinos Kadis Porizi Technologies z siedzibą w Rudawie, ul. 
Widokowa 20. 
b. Użytkownicy, którzy zapisują się przez internet (tworzą konto na stronie systemu EasyGoGym) akceptują politykę 
prywatności Administratora systemu rezerwacji online. 
c. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu pisemnej rezygnacji z rejestracji w systemie EasyGoGym, 
po kontakcie z administratorem systemu: admin@easygogym.com lub pocztą na adres: ul. Widokowa 20, 32-064 
Rudawa 
 
4. Posiadasz prawo do żądania od Administratora: 
- dostępu do Twoich danych osobowych, 
- sprostowania Twoich danych osobowych, 
- usunięcia Twoich danych osobowych, 
- ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, 
- przenoszenia Twoich danych osobowych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. . 
Dodatkowo, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia 
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 

5. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji świadczonych usług oraz okres 
wymagalności roszczeń uczestników z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
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