Polityka prywatności OneWay
Postanowienia ogólne

I. Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazywanych w klubie przez podmioty korzystające z usług klubu pod nazwą OneWay z siedzibą w Warszawie (01-355), ul. Waleriana
Czumy 3 [z wyłączeniem znajdującej się tam strefy 36minut] (dalej „OneWay” lub „Klub”), prowadzonego przez MKS Marzena Szczyplińska
z siedzibą w Warszawie (03-580), ul. Szymona Askenazego 11/109, NIP: 5361557821, REGON: 364347322 (dalej „MKS” lub „Administrator
danych”).
II. Korzystający z usług Klubu, o których mowa w pkt. I, zwani będą dalej „Członkiem Klubu”.
III. Oprogramowanie informatyczne do obsługi klubowiczów zwane będzie dalej „Serwisem informatycznym”.
IV. MKS dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych udzielanych przez Członków
Klubu podczas korzystania z klubu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Administrator Danych Osobowych

I. Administratorem danych osobowych Członków Klubu, które są przekazywane w związku z korzystaniem przez nich z usług OneWay (dalej:
„Dane Osobowe”) jest MKS Marzena Szczyplińska, ul. Szymona Askenazego 11/109, 03-580 Warszawa (dalej „Administrator danych”).
II. Administrator danych zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami
Ustawy o ochronie danych osobowych oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
III. Administrator danych powierza przetwarzanie Danych Osobowych w celu prawidłowej realizacji usług następującym firmom:
a)
Perfect Gym Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ul. Klimczaka 1;
b)
Kravter Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-141) przy ul. Promienistej 83;
c)
milon industries GmbH z siedzibą w Emersacker (86494) przy An der Laugna 2 (Niemcy);
d)
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu (51-214) przy ul. Danuty Siedzikówny 12
IV. Przetwarzanie Danych Osobowych zostało powierzone zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

I. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Członka Klubu oraz w przypadkach, w których przepisy prawa
upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy lub w celu prawidłowego świadczenia usługi.
II. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i świadczenia usługi w Klubie.
III. Członkowi Klubu przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich poprawiania w każdym czasie.

Informacje systemowe

I. Administrator przekazuje Dane Osobowe Członka Klubu podmiotom współpracującym, wymienionym w pkt. III sekcji „Administrator
Danych Osobowych” (dalej „Podmioty współpracujące”).
II. Administrator i Podmioty współpracujące mogą przesyłać Członkowi Klubu na podane przez niego adresy e-mail oraz numery telefonów
komórkowych, informacje systemowe związane z prawidłową obsługą umowy i należności oraz w związku z prawidłowym świadczeniem
usługi.

Informacje handlowe

I. Administrator może przesyłać Członkowi Klubu na podane przez niego adresy e-mail oraz numery telefonów komórkowych, informacje
handlowe na temat produktów i usług Administratora, pod warunkiem, że Członek Klubu wyraził uprzednio zgodę na ich otrzymywanie.
Członek Klubu może w każdej chwili odwołać zgodę. Odwołanie zgody może zostać złożone w klubie OneWay lub pod adresem e-mail:
info@oneway.pl
II. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe po zakończeniu świadczenia usługi, w celach statystycznych oraz w celu archiwizacji
postępów treningowych Członka Klubu dla zapewnienia kontynuacji treningu w przypadku jego ewentualnego późniejszego powrotu do
Klubu, pod warunkiem, że Członek Klubu wyraził na to uprzednio zgodę. Członek Klubu może w każdej chwili odwołać zgodę. Odwołanie
zgody może zostać złożone w klubie OneWay.

Wykorzystanie plików Cookies – tzw. „ciasteczek”

I. „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na nośniku danych Członka Klubu, w celu przechowywania informacji
służących do identyfikowania Członka Klubu bądź zapamiętywania historii podejmowanych przez niego działań.
II. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu:
a)
identyfikowania Członka Klubu i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w
Serwisie informatycznym,
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b)
c)
d)
e)

utrzymania sesji Członka Klubu (po zalogowaniu), dzięki której Członek Klubu nie musi na każdej podstronie Serwisu
informatycznego ponownie wpisywać Hasła,
optymalizacji korzystania z Serwisu informatycznego,
dostosowania Serwisu informatycznego do potrzeb Członków Klubu,
tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu informatycznego.

III. Członek Klubu może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego nośniku danych „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.
IV. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcję jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.
V. Obok plików cookies Serwis informatyczny może gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych
w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki
internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której dokonano wizyty w Serwisie informatycznym.

Prawa Członków Klubu

I. Członek Klubu ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych w każdym czasie oraz do ich poprawiania.
II. W przypadku przetwarzana Danych Osobowych w celach marketingowych w oparciu o udzieloną zgodę, osobie, której dane dotyczą
przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie i poprzez oświadczenie złożone w dowolnej formie.
III. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Członek Klubu naruszył Regulamin, postanowienia umowy lub
obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Członka Klubu.

Postanowienia dodatkowe

I. W Serwisie informatycznym mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od
Serwisu informatycznego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące
prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
II. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa przesłane na adres: info@oneway.pl w trybie
reklamacji określonym w Ogólnych Warunkach Umowy.
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