GYM FOR LESS
Política de Privacidade

Informação básica sobre Privacidade
- Ir para a Política completa –

Responsável

GYM SERVICES ONLINE, S.L. NIF B66158718 com
endereço em Calle de Álava 61, 5ª, 2 planta, C.P. 08005
de Barcelona.
Ver mais+

Finalidade

Execução de contratos, gestão de serviços, comunicações
comerciais e outros.
Ver mais+

Legitimação

Execução do contrato. Consentimento. Interesse legítimo.
Cumprimento da Lei.
Ver mais+

Destinatários

Departamentos de marketing, tecnológico e de atenção ao
cliente. Fornecedores de serviços e Grupo Sodexo dentro
da UE.
Ver mais+

Conservação

Durante a relação contratual e até 5 anos depois.
Ver mais+

Direitos

Retificação, Supressão. Limitação, Oposição ao tratamento,
e Portabilidade de dados
Ver mais+

Informação
adicional

Contacto em privacidad@gymforless.com

Olá!
Em GYM FOR LESS 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@gymforless.com.
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 GYM FOR LESS 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.gymforless.com
e por outros sites web, blogs ou redes sociais que possam pertencer a GYM FOR LESS 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 Calle de Álava 61, 5ª,
2 planta, C.P. 08005 de Barcelona e que pertence ao grupo SODEXO. Podes entrar em
contacto connosco para qualquer dúvida em relação ao tratamento dos teus dados em
privacidad@gymforless.com.

Quais são os objetivos do tratamento?
Em GYM FOR LESS 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. A manutenção, desenvolvimento, controlo e execução da relação contratual
estabelecida contigo, a partir da aceitação das Condições de Uso.
b. A correta gestão, trâmite e manutenção dos serviços de acesso a ginásios e
estúdios, fornecidos por GYM FOR LESS.
c. A gestão, trâmite e manutenção específicos das funcionalidades adicionais de
ativação voluntária, como os programas de incentivos, atividade nas redes sociais

d.

e.

f.

g.

h.

i.

e qualquer outro serviço acessório ao serviço de acesso aos ginásios e estúdios,
que se possa publicar nos sítios web ou na aplicação de GYM FOR LESS.
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.
A comunicação de ofertas que possam ser do teu interesse sejas ou não sejas
cliente de GYM FOR LESS, e que são relativas a todos os nossos serviços e aos da
nossa rede de estabelecimentos que possam estar relacionados com os nossos
serviços.
O envio de comunicações comerciais por meios eletrónicos relacionadas com os
produtos e serviços comercializados pela GYM FOR LESS, ou por qualquer
empresa do grupo SODEXO.
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.
O estudo, análise, segmentação e elaboração de comparações feitas, até por
meios automáticos, dos teus hábitos de consumo para com os serviços de GYM
FOR LESS para a elaboração de informação individual ou agregada, destinada a
melhorar a funcionalidade dos serviços de GYM FOR LESS, das atividades
comerciais de GYM FOR LESS e de qualquer outra empresa do grupo SODEXO.
O cumprimento da regulamentação legal ou regulamentar que possam ser
aplicadas aos serviços e à atividade de GYM FOR LESS, assim como de qualquer
outro dever público exigido à GYM FOR LESS 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 GYM FOR LESS. 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 GYM FOR LESS.

Quem são os destinatários dos teus dados pessoais?
Para fornecer os serviços oferecidos pela GYM FOR LESS, 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 GYM FOR LESS 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 GYM FOR LESS 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?
GYM FOR LESS 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, GYM FOR LESS 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?
GYM FOR LESS 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 GYM FOR LESS 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 GYM FOR LESS possua.
Informar sobre o tratamento realizado com os teus dados.

Retificação: tens direito a que GYM FOR LESS 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 GYM FOR LESS 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 GYM FOR
LESS.

Oposição: tens direito a opor-te ao tratamento dos teus dados, realizado por GYM FOR
LESS por motivos relacionados à tua situação em particular.
Motivos para exercer o direito






Campanhas comerciais não desejadas
Tratamento baseado na satisfação de interesses
de terceiros, sempre que estes não prevaleçam
direitos e liberdades.
Elaboração de perfis de usuário.
Tratamentos com fins de investigação histórica,
quando o tratamento seja necessário por motivos

legítimos de GYM FOR LESS ou
sobre os teus interesses ou os

estatística ou científica, exceto
de interesse público.

Limitação: tens direito a que GYM FOR LESS 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 motivos
legítimos de GYM FOR LESS prevalecem sobre os teus.
GYM FOR LESS 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 GYM FOR LESS 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 GYM FOR LESS 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 GYM FOR LESS SERVICES
ONLINE, S.L. NIF B66158718, com endereço fiscal em Calle de Álava 61, 5ª, 2 planta,
C.P. 08005 de Barcelona ou ao endereço de correio eletrónico seguinte
privacidad@gymforless.com. 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 GYM FOR LESS
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.
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