Polityka Prywatności

1. Informacja ogólna
Ochrona danych osobowych jest w Massage Spot traktowana poważnie. Zawsze dokładamy
należytej staranności, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w zgodzie z
obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego, w tym z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO).
Ten dokument określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania
i wykorzystywania danych osobowych, działania na nich, a także ma na celu
poinformowanie Państwa o prawach, jakie Państwo posiadacie w związku
z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.
Massage Spot wykorzystuje dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie
lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania. W razie
dodatkowych pytań, dotyczących treści tego dokumentu, prosimy kierować zapytania
poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie massagespot.pl
2. Czym jest w Massage Spot bezpieczeństwo danych osobowych?
Massage Spot poważnie traktuje bezpieczeństwo posiadanych danych. Wdrożyliśmy polityki
i procedury w zakresie ochrony danych, dokonujemy również kontroli wprowadzanych
zabezpieczeń pod kątem ich adekwatności dla bezpieczeństwa danych, które przetwarzamy.
3. Dane osobowe – czym są i czym jest ich przetwarzanie?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej (np.: nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres IP). Massage Spot
przetwarza dane osobowe w różnych celach, zależnie od celu, zastosowane mogą być
różne podstawy prawne przetwarzania, sposoby zbierania, a także okresy przechowywania.
Przetwarzanie to wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych
(np. ich zbieranie, przechowywanie, usuwanie). Dbamy o zachowanie możliwie pełnej
przejrzystości w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z naszą polityką zbieramy jedynie dane osobowe niezbędne dla spełnienia
określonych celów i zwracamy się o ich podanie tylko wtedy, gdy jest to absolutnie
konieczne.
4. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych jest MASSAGE SPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 02-656 WARSZAWA , UL. KSAWERÓW 3, NIP: 5213883902,
REGON: 384976551, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS: 0000816591
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO - 7000,00 PLN.

5.

Co to oznacza?

Oznacza to, że Massage Spot decyduje o celach i sposobach przetwarzania Państwa
danych osobowych, czyli o tym, w jaki sposób i kiedy będą one wykorzystywane.
6. Jak uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w
Massage Spot?
• Kontaktując się z nami przez e-mail: biuro@massagespot.pl
• telefonicznie pod numerem: 0048 791 655 205 lub 0048 791 637 857
• przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: massagespot.pl w zakładce Kontakt.
8. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?
Sposób przetwarzania danych osobowych w Massage Spot zależy od relacji, jaka łączy
Państwa z Massage Spot. Poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych
następujących kategorii osób:
• Użytkownik Systemu Massage Spot
• Przedstawiciel podmiotu będącego stroną umowy zawartej z Massage Spot,
np. przedstawiciel Klienta, Partnera
• Osoba występująca z wnioskiem lub żądaniem (w tym kontaktująca się z nami poprzez
nasz formularz kontaktowy lub inny dedykowany kanał kontaktu)
• Kandydat do pracy
Powyższy katalog kategorii osób nie jest katalogiem zamkniętym. Jeżeli nie należysz do
żadnej z wymienionym grup, a chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat
przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe
znajdziesz w pkt 6 powyżej.
9.
9.1.

Jeżeli jesteś…
Użytkownikiem Strefy Massage Spot

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie lub od Twojego pracodawcy, który udostępnił nam Twoje dane
różnymi kanałami m.in.: przez platformę internetową Massage Spot, przez kontakt mailowy
lub stronę massagespot.pl (np. przez formularz kontaktowy).
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych w Massage Spot?
Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ:
• posiadamy takową zgodę użytkownika w celu świadczenia usługi związanej
z korzystaniem z Programu Massage Spot
• mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w postaci
np. marketingu bezpośredniego polegającego na oferowaniu nowych produktów i usług lub
mającego na celu podnoszenie jakości naszych usług poprzez prowadzenie analiz oraz
badanie zadowolenia z usługi w drodze kontaktu poprzez wybrany kanał komunikacji,
• mamy uzasadniony interes w postaci możliwości dochodzenia naszych roszczeń lub
obrony przed nimi,
• jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z Massage Spot (np. na prowadzenie
konta w Strefie Massage Spot umożliwiającego realizację usług w ramach programu
wellness, którego pakiet zakupił pracodawca).

Dane przetwarzamy również do celów podatkowych i rachunkowych, zgodnie z wymogami
przepisów prawa.
W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, przetwarzamy dane osobowe Użytkownika
w celu:
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych,
• marketingu produktów i usług partnerów Massage Spot,
• po rezygnacji z Programu Massage Spot, w celu: rozliczeniowym, marketingu
bezpośredniego polegającego na oferowaniu nowych produktów czy usług lub mającego na
celu podnoszenie jakości naszych usług poprzez prowadzenie analiz oraz badanie
zadowolenia z usługi w drodze kontaktu poprzez wybrany kanał komunikacji.
Jak długo przechowujemy dane osobowe?
W zależności od celu i podstawy prawnej, przechowujemy dane przez wskazany poniżej
okres:
• w celu świadczenia usługi i rozliczenia jej, a także w celach raportowych i podatkowych –
do 365 dni od momentu rezygnacji z udziału w Programie Massage Spot lub do wycofania
zgody, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze.
• w celu związanym z marketingiem bezpośrednim opartym o nasz prawnie uzasadniony
interes – do momentu dezaktywacji konta użytkownika Massage Spot lub do zgłoszenia
sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze,
• w celu związanym z marketingiem bezpośrednim opartym o zgodę Użytkownika (czyli po
rezygnacji z Programu Massage Spot) – do momentu wycofania zgody,
• w celu marketingu produktów i usług podmiotów partnerskich – do momentu jej wycofania,
• w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia
roszczeń lub też do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych,
Komu przekazujemy dane osobowe?
Państwa dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
upoważnionym pracownikom i współpracownikom Massage Spot,
Partnerom (obiekty sportowo-rekreacyjne),
Klientowi (pracodawcy),
Dostawcom dodatkowych usług dostępnych w ramach Programu Massage Spot,
podmiotom świadczącym usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych
i terminali, podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną,
podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą Użytkowników oraz wspierającym
nasze działania marketingowe, podmiotom prowadzącym audyty. Dane mogą zostać
przekazane także organom publicznym.
Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Twoje prawa zostały szczegółowo opisane w pkt 10 niniejszej Polityki.
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
W niektórych sytuacjach, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza EOG przez
podmiot, który umożliwił Ci korzystanie z Konta. Takie przekazanie może się jednak odbyć
wyłącznie w oparciu o przepisy RODO.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w
sposób wpływający na Twoje prawa?
Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej
oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby
właściwie przygotować ofertę. Na podstawie Twojego profilu będziemy mogli dopasować
nasz produkt do Twoich oczekiwań i preferencji. Do profilowania wykorzystujemy dane np. o
wielkości podmiotu, który umożliwił Ci korzystanie z konta Massage Spot, wielkości miasta,
w którym korzystasz z karty, korzystaniu z obiektów sportowych, rodzaju zajęć. Ponadto przy
profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące tych samych informacji.
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, informacji o Tobie, i które
wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie
wpływały.
9.2. Przedstawicielem podmiotu będącego stroną umowy zawartej z Massage Spot,
np. Klienta, Partnera:
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
Twoje dane osobowe przetwarzane są:
• w celu zawarcia umowy z podmiotem, który reprezentujesz oraz w celu realizacji
warunków tej umowy. Podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi nasz
prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości kontaktowania się z podmiotem,
z którym zawarliśmy umowę;
• w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania
Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest możliwość obrony przed
roszczeniami lub ich dochodzenia;
• w celach podatkowych i rachunkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są
obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (ordynacja podatkowa, ustawa
o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz
z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości);
• w celu marketingu bezpośredniego polegającego na oferowaniu nowych produktów czy
usług przez Massage Spot oraz mającego na celu podnoszenie jakości naszych usług
poprzez prowadzenie analiz i statystyk oraz badanie zadowolenia z naszych usług w drodze
kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji. Podstawę prawną przetwarzania
stanowi Twoja zgoda.
Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
W zależności od celu, przetwarzamy Twoje dane przez okres wskazany poniżej:
• w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy – do momentu zakończenia jej
obowiązywania;
• w celu związanym z marketingiem bezpośrednim – do momentu wycofania wyrażonej
przez Ciebie zgody;
• w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia
roszczeń lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych;
• w celach podatkowych i rachunkowych – w zakresie i przez czas zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu: upoważnieni pracownicy
i współpracownicy, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów
informatycznych, dostawcy dodatkowych usług dostępnych w ramach współpracy z nami
(np. szkoleniowych, multimedialnych, technologicznych), podmioty wspierające nasze
działania marketingowe, podwykonawcy Massage Spot w zakresie realizacji umowy m.in. w
zakresie realizacji usług masażu i fizjoterapii. Odbiorcami Twoich danych mogą być także
podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Twoje prawa zostały szczegółowo opisane w pkt 10 niniejszej Polityki.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w
sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. z wykorzystaniem systemów
informatycznych, nie będą one jednak podlegały profilowaniu.
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, informacji o Tobie i które
wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie
wpłynęły.
9.3. Osobą kontaktująca się z nami telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy lub
inny dedykowany kanał kontaktu:
Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je bezpośrednio od Ciebie różnymi kanałami komunikacji, m.in. poprzez:
• formularze kontaktowe dostępne na naszej stronie,
• kontakt telefoniczny z przedstawicielem MASSAGE SPOT,
• kontakt mailowy na wszelkie upublicznione adresy poczty elektronicznej
(np. biuro@massagespot.pl).
Podanie tych danych nie było Twoim obowiązkiem, ale było niezbędne do rozpatrzenia
Twojej sprawy.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
Przetwarzamy Twoje dane w celu:
• obsługi zgłoszonej przez Ciebie sprawy, w tym udzielenia odpowiedzi na postawione
przez Ciebie pytanie – przetwarzanie danych odbywa się w odpowiedzi na Twoje zgłoszenie
i w ramach naszego tzw. prawnie uzasadnionego interesu, ewentualnie w związku
z realizacją obowiązku prawnego nałożonego na nas przez przepis prawa (np. w sytuacji,
gdy sprawa, o której mowa powyżej stanowi żądanie realizacji praw przysługujących Ci na
gruncie RODO),

• cele archiwalne i dowodowe – przetwarzanie danych odbywa się w ramach naszego
prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich
dochodzenie.
Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane będą przetwarzane przez okres obsługi zgłoszonej sprawy, a po jego
zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze sprawą.
Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: nasi pracownicy i współpracownicy,
podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty
prowadzące audyty oraz organy publiczne.
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Twoje prawa zostały szczegółowo opisane w pkt 10 niniejszej Polityki.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w
sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. z wykorzystaniem systemów
informatycznych, nie będą one jednak podlegały profilowaniu.
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, informacji o Tobie, i które
wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie mogły
wpływać.

9.4. Kandydatem do pracy:
Przetwarzamy Twoje dane w celu:
•
przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych,
•
przeprowadzania przyszłych procesów rekrutacji.
•
podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych:
•
przepis prawa – w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Pracy,
•
zgoda – w zakresie, jaki nie wynika z przepisów Kodeksu Pracy.
Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
Massage Spot będzie przechowywał Twoje dane osobowe przez 18 miesięcy od momentu
przesłania aplikacji lub do chwili wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
W razie wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
przyszłych procesów rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane do momentu
wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od momentu przesłania aplikacji.
Odbiorcy Twoich danych osobowych

Massage Spot będzie przekazywał Twoje dane osobowe własnym pracownikom lub
podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Massage Spot w zakresie usług związanych
z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla
celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie
umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Massage Spot.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej
zgody przed jej wycofaniem.
Obowiązek podania danych
Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych wynika w szczególności z przepisów
prawa wskazanych powyżej
Poza tym podanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy o pracę – bez
podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę.
9.5.

Osobą odwiedzającą naszą siedzibę (monitoring wizyjny):

Jakie dane przetwarzamy i skąd je mamy?
Przetwarzamy informację o Twoim wizerunku, który mógł zostać utrwalony w ramach
stosowanego przez nas monitoringu wizyjnego.
Twoje dane zostały przez nas pozyskane bezpośrednio od Ciebie, gdy odwiedziłeś/-aś
naszą siedzibę. W sytuacji, w której będziemy przetwarzać dane o Twoim wizerunku
każdorazowo będziemy robić to za Twoją zgodą.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie naszego biura, a także w celu ochrony mienia i zachowania
w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę.
Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez 14 dni od dnia nagrania. Okres ten może ulec
wydłużeniu w przypadku gdy nagrania stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym
na podstawie prawa. W takim przypadku będziemy je przetwarzać do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania.
Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być nasi upoważnieni pracownicy
i współpracownicy, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów
informatycznych oraz organy publiczne.
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Twoje prawa zostały szczegółowo opisane w pkt 10 niniejszej Polityki.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w
sposób wpływający na Twoje prawa?
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, informacji o Tobie, i które
wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie
wpłynęły.
10. Prawa osoby, której dane dotyczą:
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
• prawo dostępu do danych – masz prawo dostępu do danych, które przetwarzamy,
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych – możesz zaktualizować
przekazane nam dane osobowe. W zależności od celu przetwarzania, zmian można
dokonać zgodnie z regulaminem usługi, z której korzystasz lub poprzez kontakt zgodnie
z pkt 7 niniejszej Polityki,
• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli przetwarzamy
Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo wycofać tę
zgodę w dowolnej chwili. Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonaliśmy zanim to zrobiłeś/aś. Zgodę na przetwarzanie danych
osobowych możesz wycofać kontaktując się z nami w sposób określony w ramach tej
Polityki.
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w
której się znalazłeś/aś.
W przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym
profilowania dla tego celu, sprzeciw może zostać przez Ciebie wniesiony w dowolnym
momencie.
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – masz prawo
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, chyba że
przetwarzanie jest wymagane prawem. W takim przypadku ograniczymy przetwarzanie do
przechowywania, chyba że będzie ono niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
• prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych – przysługuje Ci prawo otrzymania od
nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu
administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego
administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych – możesz zgłosić do nas żądanie
usunięcia Twoich danych i jeżeli Twoje dane: nie będą już niezbędne do celów, dla których
zostały zebrane, zostaną przez nas usunięte.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem
ochrony danych w jeden ze sposobów podanych w pkt 7 niniejszej Polityki. Twoje żądanie
zostanie zrealizowane bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie

miesiąca od jego otrzymania. Gdyby natomiast termin ten miał ulec wydłużeniu,
poinformujemy Cię zarówno o tym wydłużeniu, jak i o jego przyczynach.
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.
11. Zmiany niniejszego dokumentu
Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu w związku
ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami
mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa Twoich danych.
Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 01.10.2019 r.
12. Możesz się z nami skontaktować
Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności możesz kierować je
za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: biuro@massagespot.pl
Prosimy o wpisanie stosownego tematu korespondencji w formularzu kontaktowym, co
umożliwi nam skuteczniejszą obsługę Twojego zgłoszenia.

