
§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Administratorem danych jest firma: 
2. STOWARZYSZENIE ARTDANCEMEDIA , z siedzibą w Łodzi (92-415), ul. Mieszka I 1, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000233391, dla której akta rejestrowe 
prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, NIP: 7282568381, REGON: 100034875, która jest firmą zarządzającą 
Lejdis Studio. 

Procesorem Danych Osobowych jest: 

1. JT PROMOTION JAROSŁAW TOMCZEWSKI, z siedzibą w Łodzi (92-415), ul. Mieszka I 1, 
dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Okręgowy w Łodzi (Plac Dąbrowskie 5, Łódź), NIP: 
7282338534, REGON: 472616681, która jest właścicielem marki Lejdis Studio. 

1. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „RODO” oznacza Rozporządzenie 
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. 

2. Państwa dane przechowywane są i przetwarzane z zachowaniem wszelkich standardów 
wskazanych przez RODO. 

3. Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług? 

Zgodnie z art. 6 RODO, przetwarzamy następujące dane Użytkownika: 

– imię 

– nazwisko 

– mail 

– numer telefonu 

– IP i dane geolokalizacyjne do celów marketingowych 

– pesel rodzica/opiekuna (KIDS STUDIO) 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację usługi. 
Zapis na zajęcia odbywa się przez Formularz Zgłoszeniowy, znajdujący się na naszej stronie 
internetowej lub poprzez zakup kursu online, również przez witrynę internetową, przez system 
rezerwacji online – EFITNESS, a także osobiście w studio. 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do dostępu do treści danych oraz do 
ich poprawienia lub usunięcia. 

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane? 

Dane procesowane są przez okres współpracy z nami oraz do 24 miesięcy po zakończeniu 
współpracy lub do momentu, kiedy nie cofnie Pan/Pani zgody. 

Dane przechowujemy maksymalnie przez 5 lat, ze względu na okres rozliczeniowy. Okres liczymy od 
końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną 
usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 



Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. 

6. Administrator może zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników, w celu rejestracji 
konta klienta w serwisie rezerwacji online – Efitness, w celu zapisu na zajęcia, w celach 
handlowych i marketingowych (przesyłanie oferty zajęć i informacji handlowych), tylko w 
przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. 

Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, a dane usunięte. 

7. Komu powierzamy Twoje dane? 

Twoje dance powierzamy do realizacji celów Administratora, na podstawie odrębnej umowy. Lista 
podmiotów, którym Twoje dane są udostępniane może zostać przekazana na życzenie, jest również 
do wglądu w siedzibie Administratora. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się o aktualnej liście podmiotów, z którymi współpracujemy, napisz do 
nas: biuro@lejdisstudio.com 

8. Masz prawo do wniesienia skargi do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy 
jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@lejdisstudio.com 

§  2 Pliki cookies 

1. Witryna lejdisstudio.com używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez 
serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy 
przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego 
łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie 
serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych 
witryn. 

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju 
systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz 
informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z 
naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i 
bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy 
korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. 

3. Witryna lejdisstudio.com wykorzystuje następujące pliki cookies: 

1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, 
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania 
w ramach Serwisu; 
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania 
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze 
stron internetowych Serwisu; 
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika 
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub 
regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych 
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

http://www.lejdisstudio.com/
http://www.lejdisstudio.com/


4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia 
cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. 

 


