
Informacje i dostęp do danych osobowych 

W wykonaniu obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, 
Joanna Motulska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MARIPOSSA Joanna Motulska, 
ul. Studzienna 41, 87-100 Toruń, NIP 8792080153, zwana dalej „Administratorem”, niniejszym 
informuje Panią/Pana, iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Joanna Motulska prowadząca działalność 

gospodarczą pod nazwą MARIPOSSA Joanna Motulska, dane kontaktowe: adres: ul. Studzienna 
41, 87-100 Toruń, e-mail: kontakt@emstorun.pl, tel: 600 958248. 

2. Jako Administrator przetwarzam Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji usługi treningów 
personalnych EMS (przy użyciu elektrostymulacji mięśni). 

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b 
(wykonanie umowy), a także art. 6 ust. 1 lit. a (Państwa zgoda). 

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują Pani/Pana dane niezbędne do wykonania 
usługi, w tym imię i nazwisko, datę urodzenia, dane teleadresowe, a także niezbędne do 
wykonania usługi informacje o zdrowiu, takie jak przeciwskazania do wykonania usługi, przebyte 
choroby, urazy, dolegliwości, itp. 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.  
6. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu realizacji umowy przetwarzamy do końca okresu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, a także przez czas wynikający z 
przepisów prawa podatkowego. 

7. Jako osoba, której dane dotyczą, ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora danych 
osobowych: 

a. dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, w tym uzyskania ich kopii,  
b. sprostowania (poprawiania) danych w przypadku gdy są nieprawidłowe, 
c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
d. usunięcia danych w zakresie określonym w przepisie art. 17 RODO, 
e. ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,  
f. przeniesienia danych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
g. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji usługi. 
9. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie miało charakteru zautomatyzowanego, w 

szczególności Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 
RODO.  

 
…………….………………………………. 

Podpis 
 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Joannę Motulską 
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MARIPOSSA Joanna Motulska, , ul. Studzienna 41, 
87-100 Toruń, NIP: 8792080153, obejmujących informacje o moim zdrowiu niezbędne do wykonania 
usługi treningów personalnych EMS, w tym w szczególności przeciwwskazania, urazy, dolegliwości, 
przebyte choroby oraz inne informacje dotyczące mojego stanu zdrowia. 

………….………………………………. 
Data, podpis 


