
Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych (dalej „RODO”) informujemy, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stacja Lewitacja Floating Spa Aleksandra Ferenc z 

siedzibą przy ulicy Tadeusza Kościuszki 92/149, 10-555 Olsztyn. NIP 7392293287 (biuro@stacjaleitacja.pl) 
dalej zwany „ADMINISTRATOREM”. 

2. ADMINISTRATOR będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu wykonania umowy o 
świadczenie usług w salonie SPA, objętej udzielonym zleceniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgodnie z 
zasadami wymienionymi w art. 5 RODO, wyłącznie w zakresie związanym z działalnością SPA: zapisania 
Klienta na usługę, a gdy zajdzie taka konieczność odwołania zapisanego na wizytę K lienta, zmiany terminu 
i godziny zapisu na wizytę, potwierdzenia wizyty lub kontaktu w Klientem w celach związanych z 
działalnością SPA, wykonania samej usługi w SPA, kontaktowania się z Klientem w związku z planowanymi 
do wykonania lub już wykonanymi usługami, odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz 
kontaktowy zamieszony na stronie stacjalewitacja.pl lub innymi drogami dystrybucji poczty elektronicznej.   

3. Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne, jak imię i nazwisko, numer telefonu 
kontaktowego, adres e-mail i niezbędne dane dodatkowe. 

4. Jednocześnie, jako Administrator Danych, informujemy iż kryterium ustalenia okresu przez jaki będą 
przechowywane i przetwarzane dane osobowe naszych Klientów jest indywidualna ocena Administratora 
Danych w kwestii czasu (terminu) kiedy ostatnio klient zawarł umowę o wykonanie usługi w salonie. Jeśli 
umowa o wykonanie kolejnej usługi w salonie nie została zawarta w ciągu 5 lat od ostatniej wykonanej w 
salonie usługi, dane osobowe mogą być usunięte przez Administratora. Każda osoba, której dane osobowe są 
przetwarzane przez Administratora ma prawo do dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 
także do przenoszenia tych danych. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora 
ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

5. Ponadto informujemy, iż podanie danych osobowych na podst. art. 6  ust. 1 pkt b i d i f (imię, nazwisko, 
telefon, e-mail), a w przypadku usług wymagających wypełnienia w salonie karty klienta i posiadających 
przeciwwskazania do ich wykonania – również informacji dot. zdrowia - na podst. art. 9, ust.2 pkt a, f i h, są 
warunkiem zawarcia umowy o wykonanie usługi w salonie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 
niezbędne do skorzystania z usług salonu. 

6. Ponadto informujemy, iż na podst. art. 6 ust. 1 pkt a i f RODO, Stacja Lewitacja Floating Spa Aleksandra 
Ferenc rejestruje wizerunek osób wchodzących do salonu poprzez system monitoringu – kamer w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa w salonie. 

7. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 
danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana 
dane osobowe w powyższych celach, chyba że będziemy w stanie wskazać, że istnieją ważne, prawnie 
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane 
będą nam niezbędne do ochrony żywotnych interesów innych osób fizycznych. ADMINISTRATOR będzie 
przechowywał dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie podejmuje decyzji w 
sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje, o czym jest mowa w art. 22 RODO. W przypadku 
przetwarzania danych w celach marketingowych, na podstawie odrębnie udzielonej zgody, dane będą 
przechowywane w zakresie i czasie określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody. 

8. Dane osobowe mogą zostać przekazane pracownikom – tylko w celu umożliwienia prawidłowego wykonania 
zleconej usługi, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą 
odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. 

9. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do: 
• Żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 
• Sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
• Żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
• Przenoszenia danych, 
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z tym że odmowa ich podania może utrudnić 
lub uniemożliwić należyte wykonanie umowy o świadczenie usług. 

11. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane. 
12. W każdej chwili, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale 

cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, 
przez jej wycofaniem. W razie potrzeby usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt pod mailem: 
biuri@stacjaleitcia.pl 
 

Zapisując się na zabieg w Stacja Lewitacja Floating SPA lub Korzystając z naszej strony internetowej 
oświadczasz, że zapoznałaś/łeś się z ww. informacjami oraz je zrozumiałeś/łaś i wyrażasz na powyższe zgodę. 


