
 

 
 
 
 

Política de Privacidade 

 
Informação básica sobre Privacidade  

Responsável

 

 
GYM SERVICES ONLINE, S.L. NIF B66158718 com endereço 

em Vía de los Poblados 3, Edif. 3 – 2ª, 28033 de Madrid

 

Finalidade  Execução de contratos, gestão de serviços, comunicações 

comerciais e outros. 

Legitimação

 
Execução do contrato. Consentimento. Interesse legítimo. 

Cumprimento da Lei.  

Destinatários Departamentos de marketing, tecnológico e de atenção ao        

cliente. Fornecedores de serviços e Grupo Sodexo dentro da         

UE. Ocasionalmente, terceiros com quem a parte afetada        

tenha uma relação de emprego. 

Certos dados serão transferidos para centros desportivos e,        

eventualmente, empresas de terceiros que empreguem o       

utilizador. 

Conservação Durante a relação contratual e até 5 anos depois.  

Direitos Retificação, Supressão. Limitação, Oposição ao tratamento, e       

Portabilidade de dados  

Informação 

adicional 
Contacto em privacidad@andjoy.life  

  



 

Em ANDJOY queremos que saibas o que fazemos com os teus dados pessoais e por isso criámos                 

esta página na qual te informamos sobre a nossa Política de Privacidade. Por favor lê-a               

atentamente e contacta connosco se tens qualquer dúvida a seu respeito, para o endereço de               

email do nosso delegado de proteção de Dados, privacidad@andjoy.life.  

Assim, e com o objetivo de garantir que o tratamento dos dados que nos deste sobre ti se faz de                    

forma lícita, legal e transparente, comunicamos-te a seguinte informação sobre os nossos            

compromissos a respeito da tua privacidade e do teu direito à proteção de dados. 

 
Que dados pessoais temos sobre ti? 

 

Cada vez que preenches um formulário na nossa página web ou na aplicação e nos envias, assim                 

como quando utilizas os nossos serviços em qualquer ginásio ou estúdio e, do mesmo modo,               

quando escolhes e selecionas atividades, quando participas no programa de “REWARDS”,           

convidas amigos a usar os nossos serviços, solicitas um “TRAINING PLAN”, reservas qualquer             

aula ou evento e, no geral, quando interages com o nosso sistema, utilizando os serviços de                

ANDJOY ou os canais de contacto, estamos a reunir dados pessoais de natureza distinta sobre ti,                

que são essenciais e estritamente necessários para cumprir com as finalidades que te             

descrevemos mais adiante. 

Em nenhum caso obtemos dados que possam revelar a tua origem étnica ou racial, as tuas                

opiniões políticas, as tuas convicções religiosas ou filosóficas, ou a tua filiação sindical. Também              

não coletamos os teus dados genéticos, nem dados biométricos que possam identificar            

inequivocamente uma pessoa física, nem dados relativos à tua saúde ou à tua orientação ou vida                

sexual. Se o fizéssemos, teríamos de pedir o teu consentimento previamente. Eventualmente e             

também sempre com o teu consentimento prévio e expresso, podemos recolher dados relativos             

ao teu peso, estatura, massa corporal e aos teus hábitos de comportamento ou aspirações de               

melhoria física que nos queiras facultar, assim como dados dos contatos da tua agenda ou               

fotografias que se possam encontrar no teu smartphone. 

Do mesmo modo, e como consequência da navegação pelo website www.andjoy.life e por outros              

sites web, blogs ou redes sociais que possam pertencer a ANDJOY e, ao usar a tua aplicação no                  

teu smartphone, tanto em zona pública como na tua zona privada, recolhemos dados pessoais              

que nos facultam os teus dispositivos e que podem consistir, entre outros, no teu identificador de                

rede, hora, data e circunstâncias técnicas do teu acesso, dados históricos de visitas e de               

geolocalização, sempre, e quando, a configuração de tais dispositivos o permita e, sempre que o               

tenhas habilitado previamente para isso. Para mais informação, por favor revê a Política de              

Cookies. 

Todos os dados que nos forneces são imprescindíveis para o acesso, registo e utilização da nossa                

plataforma, em conformidade com as nossas Condições de Uso e, em consequência a sua recusa               

em fornecê-los poderia determinar que não nos era permitido prestar-te os nossos serviços. 

Quem é o responsável pelo tratamento dos teus dados? 

O responsável do tratamento dos teus dados em GYM SERVICES ONLINE, S.L., que é uma               

sociedade mercantil, com NIF B66158718 e com domicílio em Vía de los Poblados 3, Edif. 3 – 2ª,                  

28033 de Madrid e que pertence ao grupo SODEXO. Podes entrar em contacto connosco para               

qualquer dúvida em relação ao tratamento dos teus dados em privacidad@andjoy.life. 

Quais são os objetivos do tratamento? 

Em ANDJOY queremos ser o teu aliado para que estejas melhor a cada novo dia, mais saudável e                  

em forma, fornecendo-te um serviço de acesso ilimitado aos ginásios e estúdios da nossa rede.               

Por esta razão e para cumprir com o melhor serviço que podemos dar-te, tratamos os teus dados                 



 

com as seguintes finalidades:  

● A manutenção, desenvolvimento, controlo e execução da relação contratual estabelecida          

contigo, a partir da aceitação das Condições de Uso. 

  

● A correta gestão, trâmite e manutenção dos serviços de acesso a ginásios e estúdios,              

fornecidos por ANDJOY. 

  

● A gestão, trâmite e manutenção específicos das funcionalidades adicionais de ativação           

voluntária, como os programas de incentivos, atividade nas redes sociais e qualquer outro             

serviço acessório ao serviço de acesso aos ginásios e estúdios, que se possa publicar nos               

sítios web ou na aplicação de ANDJOY. 

 
d. A realização de atividades comerciais, campanhas publicitárias ou promocionais e          

descontos de produtos em serviços, que possam resultar do teu interesse, a partir do              

estúdio e segmentação da informação pessoal e comercial que conste nos nossos arquivos. 

  

e. A comunicação de ofertas que possam ser do teu interesse sejas ou não sejas cliente de                

ANDJOY, e que são relativas a todos os nossos serviços e aos da nossa rede de                

estabelecimentos que possam estar relacionados com os nossos serviços. 

  

f. O envio de comunicações comerciais por meios eletrónicos relacionadas com os produtos e             

serviços comercializados pela ANDJOY, ou por qualquer empresa do grupo SODEXO. 

  

g. A atualização, comunicação e prestação de informação em geral, inclusive por meios            

eletrónicos, sobre questões relativas à nossa atividade e serviços próprios, de terceiros ou             

de colaboradores com a empresa, que consideramos do teu interesse. 

  

h. O estudo, análise, segmentação e elaboração de comparações feitas, até por meios            

automáticos, dos teus hábitos de consumo para com os serviços de ANDJOY para a              

elaboração de informação individual ou agregada, destinada a melhorar a funcionalidade           

dos serviços de ANDJOY, das atividades comerciais de ANDJOY e de qualquer outra             

empresa do grupo SODEXO. 

  

i. O cumprimento da regulamentação legal ou regulamentar que possam ser aplicadas aos            

serviços e à atividade de ANDJOY, assim como de qualquer outro dever público exigido à               

ANDJOY por qualquer Organismo judicial ou administrativo. Qualquer outro tratamento   

de dados pessoais para um fim distinto dos anteriores, apenas se realizará depois de              

informar-te previamente sobre a finalidade de tal novo tratamento. 

 

Em que se baseia o tratamento dos teus dados?  

Baseamos o tratamento dos teus dados no cumprimento das seguintes condições:

 

i. No caso das finalidades a) e b), o tratamento realiza-se por ser necessário para a               

execução das Condições de Uso que aceitaste como contrato de prestação dos nossos             

serviços.  

ii. No caso dos propósitos das finalidades d), e), f) e g), tratamos para poder satisfazer os                

nossos interesses legítimos, considerando que sobre estes interesses não prevalecem os teus            

interesses ou os teus direitos e liberdades fundamentais que requeiram a proteção de dados              

pessoais, e que podes cancelar as nossas comunicações comerciais, em conformidade com a             

lei, mediante um procedimento fácil e gratuito através deste link.  



 

iii. Para a finalidade c) e h) contamos, para fazer um tratamento lícito dos teus dados, com o                  

consentimento fornecido por ti no momento da ativação voluntária dos programas de            

incentivos, redes sociais e qualquer outro serviço acessório que se possa publicar nos sítios              

web ou na aplicação de ANDJOY. Recorda-te que podes retirar este consentimento em             

qualquer momento.  

iv. No caso do propósito da finalidade i), o tratamento é necessário para o cumprimento de                

uma obrigação legal aplicável a ANDJOY.  

Quem são os destinatários dos teus dados pessoais? 

Para fornecer os serviços oferecidos pela ANDJOY, necessitamos que as nossas equipas de             

atenção ao cliente, tecnologia e marketing acedam aos teus dados pessoais. As condições nas              

quais este acesso se produz cumprem com a regulamentação em matéria de segurança,             

confidencialidade e registo de tratamento. Também para a prestação dos serviços de ANDJOY é              

possível que precisemos pontualmente da assistência de fornecedores tecnológicos ou de outros            

serviços externos, que sempre irão aceder aos teus dados por conta de ANDJOY e nas mesmas                

condições de segurança e confidencialidade que o fazemos connosco. 

Os resultados de qualquer estudo, análise, segmentação e comparação poderão também ser            

partilhados com as equipas de marketing e tecnologia das distintas filiais do Grupo Sodexo, que               

se encontram dentro da União Europeia. 

Por quanto tempo manteremos os teus dados? 

ANDJOY manterá os teus dados pessoais pelo tempo que dure a nossa relação e posteriormente,               

durante o período que seja necessário para a formulação, exercício ou defesa de potenciais              

reclamações, para cumprir com as obrigações de conservação de documentação que exija a             

legislação aplicável, e que não excederá os 5 anos. Da mesma forma, ANDJOY manterá os dados                

pessoais que obtiveste pelos distintos meios descritos nesta Política de Privacidade, sem relação             

contratual prévia durante um período de 5 a partir da última vez que interagiste connosco. Uma                

vez finalizados os prazos mencionados, terminaremos com o tratamento de todos os dados             

pessoais recolhidos e os bloquearemos devidamente, até que a sua eliminação prossiga de acordo              

com a legislação vigente. 

 

Como tratamos os teus dados? 

ANDJOY garante a segurança e confidencialidade dos teus dados, por isso como empresa e dentro               

do grupo SODEXO, adotámos todas as medidas técnicas e organizativas necessárias para garantir             

a segurança e integridade dos dados, assim como para evitar a sua alteração, perda, tratamento               

ou acesso não autorizado.  

Para além disso, deves saber que o tratamento dos teus dados não envolve o uso de decisões                 

automatizadas, exceto no caso específico do tratamento realizado no serviço de “TRAINING            

PLAN”, enquanto o desenho e seleção de um determinado plano de treino personalizado precisa              

da aplicação de uma fórmula algorítmica, que envolve a elaboração de perfis, sendo esta decisão               

necessária para que possamos executar adequadamente o teu pedido e adaptar ao máximo o teu               

plano de treino ao teu perfil, em conformidade com o conhecimento adquirido pelo responsável e               

oferecer-te assim um plano de exercícios adequados às tuas necessidades e condições físicas. 

Que direitos tens em relação aos teus dados?  

Além do teu direito de retirar o consentimento prestado em qualquer momento, em relação aos               

tratamentos anteriormente indicados, poderás exercer os teus direitos de acesso, retificação,           



 

supressão, limitação, oposição ao tratamento, e portabilidade de dados. 

Acesso: tens direito a que ANDJOY comunique contigo se os teus dados pessoais estão ou não a                 

ser tratados, e no caso em que se confirme o tratamento, possibilitaremos o teu acesso               

fornecendo-te a informação do tratamento. 

Motivos para exercer o direito: 

● Confirmar se estão ou não a ser tratados os teus dados pessoais. 

● Comunicar os dados pessoais que ANDJOY possua. 

● Informar sobre o tratamento realizado com os teus dados. 

Retificação: tens direito a que ANDJOY retifique os teus dados sem atrasos justificados, quando              

resultem inexatos ou incompletos, através de uma declaração retificativa adicional. 

  
Motivos para exercer o direito: 

● Quando os dados sejam inexatos ou incompletos 

 

Supressão:  tens direito a que ANDJOY suprima os teus dados sem demora injustificada. 

Motivos para exercer o direito: 

● O tratamento é ilícito. 

● Retiraste o teu consentimento. 

● Os dados já não são necessários, considerando os fins para os quais foram recolhidos ou               

tratados 

● Os dados foram obtidos de acordo com a oferta de serviços da sociedade de informação               

(e-commerce). 

● Exerceste o direito de oposição, e não prevalecem outros motivos legítimos para o             

tratamento. 

● Os dados devem suprimir-se para cumprir com uma obrigação legal de ANDJOY. 

Oposição: tens direito a opor-te ao tratamento dos teus dados, realizado por ANDJOY por              

motivos relacionados à tua situação em particular. 

  
Motivos para exercer o direito: 

● Campanhas comerciais não desejadas 

● Tratamento baseado na satisfação de interesses legítimos de ANDJOY ou de terceiros,            

sempre que estes não prevaleçam sobre os teus interesses ou os direitos e liberdades. 

● Elaboração de perfis de usuário. 

● Tratamentos com fins de investigação histórica, estatística ou científica, exceto quando o            

tratamento seja necessário por motivos de interesse público. 

  

  
 

 
 

 
 

 



 

Limitação: tens direito a que ANDJOY marque os teus dados, com o objetivo de limitar o                

tratamento. 

Motivos para exercer o direito: 

● Impugnação da exatidão dos dados.  
● O tratamento seja ilícito e opuseste-te à supressão dos dados, solicitando em vez disso a               

limitação do seu uso. 

● Opuseste-te ao tratamento dos teus dados, enquanto se verifica se os motivoslegítimos de             

ANDJOY prevalecem sobre os teus. 

● ANDJOY já não necessite dos dados para fins de tratamento, mas tu necessitas para o               

reconhecimento, exercício ou defesa de um direito num processo judicial. 

 

Portabilidade: tens direito a que ANDJOY transmita os teus dados a outro RESPONSÁVEL ou a ti                

mesmo, mediante um formato estruturado de uso habitual e leitura mecânica (Excel) 

  
Motivos para exercer o direito: 

● Quando o tratamento se efetue por meios AUTOMATIZADOS e se baseie no consentimento             

do interessado para fins específicos 

● A execução de um contrato ou pré-contrato com o interessado 

 

Decisões automatizadas: tens direito a não ser objeto de uma elaboração de perfis, cuja              

finalidade seja adotar decisões individuais baseadas num tratamento AUTOMATIZADO de dados. 

  
Em ANDJOY gostaríamos que nos desses a oportunidade de poder cuidar desses direitos, assim              

como de solucionar todas as tuas dúvidas e eventuais queixas em relação à privacidade. Para               

isso, podes enviar a tua solicitação para ANDJOY SERVICES ONLINE, S.L. NIF B66158718, com              

endereço fiscal em Vía de los Poblados 3, Edif. 3 - 2ª Pl.- Parque Empresarial Cristalia, 28033                 

Madrid ou ao endereço de correio eletrónico seguinte privacidad@andjoy.life. Recorda-te que ao            

tratar-se do exercício de algum dos direitos anteriormente referidos, segundo a lei, deves fazer              

acompanhar a tua solicitação com uma cópia do teu cartão de cidadão (antigo bilhete de               

identidade) ou documento equivalente que comprove a tua identidade, para que possamos            

ajudar-te. 

  
Por últimos deves saber que, se depois de entrares em contacto connosco ainda consideras que               

não cumprimos com os teus direitos e que não estamos a respeitar o teu direito à proteção de                  

dados, podes apresentar uma reclamação à Autoridade de controlo em Espanha, que é a Agência               

espanhola de Proteção de Dados. 

  
Regulamentação e modificação da Política de Privacidade 

  
Esta Política de Privacidade configura-se e comunica-se no cumprimento do Regulamento (EU)            

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril de 2016, relativo à proteção das                 

pessoas físicas, no que respeita ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação destes               

dados, e conforme as disposições na Lei Orgânica 15/1999 de 13 de Dezembro de Proteção de                

Dados de Carácter Pessoal, e no Real Decreto 1720/2007 de 21 de Dezembro, pelo qual as suas                 

regulamentações de desenvolvimento se aprovam quando este possa estar vigente desde o dia             

25 de Maio de 2018: a ANDJOY poderá modificar a sua Política de Privacidade devido a qualquer                 

alteração no tratamento dos teus dados, e sempre de acordo com a legislação aplicável em cada                

momento. Em qualquer caso, qualquer alteração na Política de Privacidade ser-te-á notificada            

devidamente para que sejas informado das alterações realizadas e possas exercer os direitos que              

te correspondem sobre os teus dados pessoais. 



     Privacy Policy 

At ANDJOY, we want you to know what we do with your personal data and therefore, we have created this page to 

Basic Privacy Information
Company

GYM SERVICES ONLINE, S.L., tax identification number 
B66158718, based in Vía de los Poblados 3, Edif. 3 – 2ª, 28033.

Purpose Contract executions, service management, commercial 
communications and others.

Legitimation Contract execution. Consent. Legitimate interest. Law enforcement.

Recipients Marketing, technological and customer service departments. 
Service providers and Sodexo Group within the EU. 
Occasionally third parties with whom the affected party has an 
employment relationship. 
Certain data will be transferred to sports centres and eventually to 
third-party companies that employ the user. 

Storage During the contractual relationship and up to 5 years later.

Rights Rectification, deletion. limitation, opposition to data 
processing and portability

A d d i t i o n a l 
Information

Contact at privacy@andjoy.life 

mailto:privacy@andjoy.life


inform you about our Privacy Policy. Please, read it carefully and contact us if you have any questions. You can 
send an email to our data protection officer at privacy@andjoy.life. 

In order to ensure that the processing of the data provided is done in a lawful, loyal and transparent way, we 
communicate you the following information about our commitments regarding your privacy and your rights to 
data protection.  

Which of your personal data do we process? 
Each time you complete one of the forms provided on our websites or applications and send it to us, when you 
use our services at any gym or studio (hereinafter, the “Collaborating Centre” or the “Collaborating 
Centres”), when you choose and select activities, when you participate in the “REWARDS” programme, when 
you invite friends to use our services, when you request a “TRAINING PLAN”, when you book any class or 
event and, in general, when you interact with our system using ANDJOY services or contact channels, we are 
collecting personal data of different nature about you, which are essential and strictly necessary to fulfil the 
purposes described below. 

In no case do we obtain data that can reveal your ethnic or racial origin, political opinions, religious or 
philosophical beliefs or union membership. Neither do we collect genetic data from you or biometric data that 
can uniquely identify a natural person, nor data related to health or to your orientation or sexual life. If we did, 
we would ask for your prior consent. We may collect data related to your weight, height, body mass and 
behavioural habits or physical improvement aspirations that you want to provide, as well as contact details of 
your phonebook or photographs that can be found on your smartphone always with your prior and express 
consent. 

In the same way and as a result of browsing the web https://www.andjoy.life/es and other websites, blogs or 
social networks that may belong to ANDJOY and when using the application on your smartphone, both in a 
public area or in a private area, we collect personal data provided by your device and that may consist, among 
others, of your network identifier, time, date and technical circumstances of the access, visit history and 
geolocation, as long as the configuration of these devices allows it and you have previously enabled it. For 
more information, review the Cookies Policy.  

All the information provided is essential for the access, registration and use of our platform, in accordance with 
our Terms and Conditions and, consequently, your refusal to provide your information could entail that we 
could not provide our services. 

Who is responsible for your data processing? 
The person in charge of your data processing is GYM SERVICES ONLINE, S.L., a company with tax 
identification number B66158718 and based in Vía de los Poblados 3 - Edif 3 - 2ª Pl.- Parque Empresarial 
Cristalia, 28033 Madrid, that belongs to the SODEXO group. You can contact us for any question about your 
data processing at privacy@andjoy.life.  

For what purpose are these data collected? 
At ANDJOY, we want to be your ally so that every day you can get better, healthier and fitter, putting at your 
disposal an unlimited access service to the Collaborating Centres of our network. For this reason and to fulfil 
the best service we can give you, we process your data for the following purposes: 

a. The maintenance, development, control and execution of the contractual relationship established with 
you since the acceptance of the Terms and Conditions. 

b. The proper management, processing and maintenance of access services to the Collaborating 
Centres offered by ANDJOY. 

c. The management, processing and specific maintenance of the additional functionalities of voluntary 
activation such as incentive programmes, social media activity and any other accessory service to the 
access to the Collaborating Centres that can be advertised on the websites or in the ANJOY 
application. 

d. The realisation of commercial activities, advertising or promotional campaigns and discounts of 
products of services that may be of your interest, from the study and segmentation of the personal and 
commercial information that appears in our files. 

mailto:privacy@andjoy.life


e. The communication of offers that may be of your interest, whether or not you are a client of ANDJOY 
and that are relative to all our services, and those of our network of establishments that may be related 
to our services. 

f. The sending of commercial communications by electronic means related to the products and services 
marketed by ANDJOY or by any company of the SODEXO group.  

g. The update, communication and provision of information in general, including by electronic means, on 
matters related to our own activity and services, of third parties or collaborators with the company that 
we consider of your interest. 

h. The study, analysis, segmentation and elaboration of comparisons made even by automatic means of 
your consumption habits of ANDJOY services for the preparation of individual or aggregated 
information aimed at improving the functionality of ANDJOY services and ANDJOY business activities, 
and of any other company of the SODEXO group. 

i. The compliance with legal regulations that may be applicable to the services and activity of ANDJOY 
as well as any other public duty required by any judicial or administrative body. 

Any other processing of personal data for a purpose other than the above will only be done after having 
previously informed you about the purpose of this new processing. 

What is your data processing based on? 
We process your data according to the following conditions: 

i. For purposes a) and b), the processing is carried out as necessary for the execution of the Terms 
and Conditions that you have accepted as a contract for the provision of our services. 

ii. For purposes d), e), f) and g), we try to satisfy our legitimate interests considering that these 
interests do not prevail over your interests or fundamental rights and freedoms that require the 
protection of personal data, which you can unsubscribe from our commercial communications in 
accordance with the law through an easy and free procedure on this link. 

iii. For purposes c) and h) and in order to make a lawful data processing, we have your consent for the 
voluntary activation of incentive programmes, social networks and any other accessory service that 
can be published on the websites or in the ANDJOY application. Remember that this consent can be 
withdrawn at any time. 

iv. For purpose i), the processing is necessary for the fulfilment of a legal obligation applicable to 
ANDJOY. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/g4l-general-files/CondicionesUso.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/g4l-general-files/CondicionesUso.pdf
https://gymforless.com/es/login


Who are the recipients of your personal data? 
To provide the services offered by ANDJOY, we need our customer service, technology and marketing teams 
to access your personal data. The conditions of this access comply with the regulations on security, 
confidentiality and processing registration. For the provision of ANDJOY services, it is possible that we 
promptly require the assistance of technology providers or other external services that will always access your 
data on behalf of ANDJOY and in the same security and confidentiality conditions that we do. 

The results of any study, analysis, segmentation and comparison may also be shared with the marketing and 
technology teams of the different subsidiaries of the Sodexo Group that are within the European Union. 

Will we sign over the rights of your data? 
In the provision of the ANDJOY service, you will transfer the data corresponding to your name, surname and 
email to the Collaborating Centres where you will use your pass so that they can fulfil their access control 
purpose. 

Additionally and exclusively for those cases in which access occurs within the ANDJOY CORPORATE service, 
it may be necessary to transfer the data related to your name, surname and email to third parties with whom 
you have an employment relationship in order to facilitate the execution and control of this service. We will 
never transfer usage data or about the centres you access, or other personal data that you can provide us 
with. 

Since your corporate Clubber status is given by your employment relationship with third parties with whom 
ANDJOY collaborates for the provision of its services, you expressly accept the possibility of that said third 
parties (with whom you maintain or have maintained an employment relationship whereby enable or has 
enabled your participation in the ANDJOY CORPORATE service) may access the ANJOY information on your 
registration or withdrawal status of corporate Clubber in order to manage your inclusion, permanence or 
exclusion of our ANDJOY CORPORATE service. 

For these possible assignments we will obtain your express acceptance when you tick the checkbox of the 
Registration Form.  

How long will we keep your data? 
ANDJOY will keep your personal data for the duration of our relationship and subsequently, during the period 
necessary for the formulation, exercise or defence of potential claims to comply with documentation storage 
obligations required by applicable legislation and that will not exceed 5 years. Similarly, ANDJOY will keep the 
personal data that you have obtained through the different means described in this Privacy Policy without any 
prior contractual relationship during a period of 5 from the last time you interacted with us. Once the 
aforementioned deadlines have expired, we will cease the processing of all personal data collected and we will 
block them properly until their deletion proceeds in accordance with current legislation. 

How do we process your data? 
ANDJOY ensures the security and confidentiality of your data since as a company and within the SODEXO 
group we have adopted all the necessary technical and organisational measures to guarantee the security and 
integrity of the data, as well as to prevent its alteration, loss, processing or unauthorised access.  

https://gymforless.com/es/register
https://sp.benefios.incentivos.sodexo.com/
https://sp.benefios.incentivos.sodexo.com/


You should also know that your data processing does not involve the use of automated decisions except in the 
processing carried out in the “TRAINING PLAN” service as the design and selection of a specific personalised 
training plan requires the application of an algorithmic formula which involves the elaboration of profiles. This 
decision is necessary so that we can properly execute your request and adapt the training plan to your profile 
to the maximum in accordance with the knowledge acquired by the person in charge, and thus offer you an 
exercise plan according to your needs and physical conditions. 

 What rights do you have regarding your data? 
In addition to your right to withdraw the consent given at any time regarding the aforementioned processing, 
you can exercise your rights of access, rectification, deletion, limitation and opposition to data processing and 
portability. 

Access: You have the right to be informed if your personal data are being processed or not. If this 
processing is confirmed, we will allow your access by providing you with the processing information. 

Reasons to exercise the right: 
• Confirm whether your personal data are being processed or not. 
• Communicate the personal data that ANDJOY possesses. 
• Report the processing carried out with your data. 

Rectification: You have the right to get your data rectified without undue delay when they are inaccurate or 
incomplete by means of an additional rectifying statement. 

Reasons to exercise the right: 
• When data are inaccurate or incomplete. 

Deletion: You have the right to get your data deleted without undue delay.  

Reasons to exercise the right: 
• The processing is illegal. 
• You have withdrawn your consent. 
• Data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or processed. 
• Data have been obtained in relation to the offer of services of the information society (e-commerce). 
• You have exercised the right of opposition and there are not any other legitimate reasons for processing.  
• Data must be deleted to comply with a legal obligation of ANDJOY. 

Opposition: You have the right to oppose to your data processing by ANDJOY for reasons related to your 
particular situation.  

 Reasons to exercise the right: 
• Unwanted commercial campaigns. 
• Processing based on the satisfaction of legitimate interests of ANDJOY or third parties, provided that 

they do not prevail over your interests or rights and freedoms. 
• Development of user profiles. 
• Processing for historical, statistical or scientific research purposes, unless the processing is necessary 

for reasons of public interest. 

Limitation: You have the right to get your data marked in order to limit the processing. 

Reasons to exercise the right: 
• Challenge of data accuracy. 



• The processing is illegal and you have opposed the data deletion by requesting the limitation of their 
use. 

• You have opposed your data processing while verifying if the legitimate motives of ANDJOY prevail 
over yours. 

• ANDJOY no longer needs the data for processing purposes of the processing, but you need it for the 
recognition, exercise or defence of a right in a judicial procedure.  

Portability: You have the right to get your data transmitted to other person IN CHARGE or to yourself 
through a structured format of habitual use and mechanical reading (Excel). 

Reasons to exercise the right: 
• When the processing is carried out by AUTOMATED means and is based on the consent of the 

interested party for specific purposes. 
• The execution of a contract or pre-contract with the interested party. 

 Automated decisions: You have the right not to be subject to profiling to make individual decisions 
based on an AUTOMATED data processing. 

At ANDJOY, we would like you to give us the opportunity to be able to meet these rights, as well as to solve all 
your doubts and your possible complaints regarding privacy. Therefore, you can send your request to ANDJOY, 
GYM SERVICES ONLINE, S.L., with tax identification number B66158718 and based in Vía de los Poblados 3, 
Edif. 3 - 2ª Pl.- Parque Empresarial Cristalia, 28033 Madrid, or to the following email: privacy@anjoy.life. 
Remember that if it is the exercise of any of the aforementioned rights, according to the law, you must 
accompany your request with a copy of your ID or equivalent document proving your identity so that we can 
assist you. 

Finally, you should know that, if after having contacted us you still consider that we have not met your rights or 
that we are not respecting your right to data protection, you can file a complaint before the proper authority in 
Spain, which is the Spanish Agency for Data Protection. 

Privacy Policy regulations and modifications. 
This Privacy Policy is configured and communicated in compliance with the Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council, 27 April 2016, regarding the protection of natural persons on the 
processing and the free circulation of personal data in accordance with the provisions of the Organic Law 
3/2018, 5 December, on personal data protection and guarantee of digital rights: ANDJOY may modify its 
Privacy Policy on the occasion of any change in your data processing and always in accordance with the 
applicable legislation. In any case, any modification of the Privacy Policy will be duly notified so that you are 
informed of the changes made to exercise your rights of personal data. 

Updated version, September 2019 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formSpam/spamDenuncia.jsf%253Bjsessionid%253D3FC268F548C59FFD4F289FCC645855EA

