Regulamin Promocji
"Regulamin przedsprzedaży My Fitness Place Wadowicka”
1. Promocja i Organizator
Organizatorem promocji "Regulamin przedsprzedaży My Fitness Place Wadowicka" (dalej: "Promocja"), jest
Fitness Place spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, KRS:
0000671130, NIP: 5223087667, REGON: 366913369 (dalej: "Organizator"). Niniejszy regulamin (dalej zwany:
"Regulaminem") określa zasady Promocji.
2. Czas trwania i miejsce Promocji
Promocja jest ograniczona ilościowo i jest prowadzona w okresie od 17 czerwca 2019 roku do dnia 30 czerwca
2019 roku (dalej: „Okres Obowiązywania Promocji”). Promocja obowiązuje wyłącznie w klubie My Fitness
Place położnym w Krakowie przy ul. Wadowickiej nr 6, 30-415 Kraków (dalej: „Klub My Fitness Place
Wadowicka”) oraz dotyczy Karnetu Okresowego ważnego trzy miesiące (dalej „Karnet Okresowy”).
3. Zasady Promocji
1. Promocja obowiązuje i prowadzona jest wyłącznie w klubie My Fitness Place Wadowicka położnym w
Krakowie przy ul. Wadowickiej nr 6, 30-415 Kraków.
2. Uczestnikiem Promocji (dalej zwanym: "Uczestnikiem") mogą być osoby, które nie posiadają
aktywnego członkostwa w klubie, tj. osoby, które nigdy nie były Klientami, w rozumieniu Regulaminu
Klubu My Fitness Place (dalej: „Regulamin Klubu My Fitness Place”), któregokolwiek z Klubów My
Fitness Place, jak również osoby, które były Klientami i zrezygnowały z Umowy na Korzystanie z Usług
Klubu w rozumieniu Regulaminu Klubu My Fitness Place lub zaprzestały korzystania z usług Klubu.
Uczestnikiem Promocji może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 15 lat i uzyskała pisemną zgodę swoich
przedstawicieli ustawowych na korzystanie z usług Klubu My Fitness Place i przedstawi tą zgodę na
żądanie Organizatora.
3. Promocja dotyczy wyłącznie Karnetu Okresowego aktywnego w okresie o dnia 2 lipca 2019 do dnia 30
września 2019 roku (dalej „Okres Ważności Karnetu”).
4. W ramach Promocji i w czasie jej trwania Organizator oferuje Uczestnikowi możliwość zakupu Karnetu
Okresowego obowiązującego w Klubie My Fitness Place Wadowicka za łączną kwotę 135 zł (Opłata za
Karnet Okresowy”) oraz uiszczenia jednorazowej Opłaty Wpisowej w kwocie 1 zł, począwszy od dnia
zgłoszenia w Klubie My Fitness Place, tj. od dnia spełnienia warunków wskazanych w ust. 6.
5. Po zakończeniu Okresu Ważności Karnetu, Karnet Okresowy wygasa i nie jest kontynuowany. W
przypadku chęci dalszego korzystania z usług Klubu My Fitness Place Wadowicka Uczestnik może
dokonać zakupu członkostwa zgodnie z obowiązującym wówczas Regulaminem Klubu My Fitness
Place.
6. Warunkiem skorzystania z Promocji jest:
a. udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Promocji,
b. zakup Karnetu Okresowego na stronie internetowej Organizatora, tj. www.myfitnessplace.pl oraz
jego opłacenie z góry w Okresie Obowiązywania Promocji,
c. akceptacja Regulaminu Klubu My Fitness Place i Regulaminu Promocji.
Deklaracja Jednorazowa wraz z Regulaminem Klubu My Fitness Place oraz niniejszym Regulaminem
łącznie stanowią umowę.

7. Z Promocji każdy Uczestnik może skorzystać tylko raz.
8. Promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi Organizatora.
9. Postanowienia Regulaminu Klubu My Fitness Place stosuje się do Promocji, z zastrzeżeniem
postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Reklamacja
4.1. Uczestnik może złożyć reklamację dotyczące Promocji w formie pisemnej w recepcji Klubu My Fitness
Place, przesyłając ją na adres Klubu My Fitness Place lub pocztą elektroniczną na adres
reklamacje@myfitnessplace.pl przez czas trwania Promocji i 30 dni po jej zakończeniu.
4.2. W reklamacji Uczestnik wskazuje imię i nazwisko i dane kontaktowe (numer telefonu, adres
do korespondencji, adres e-mail), a także zwięźle opisuje powody reklamacji.
4.3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Dane osobowe
5.1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Fitness Place spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, KRS:
0000671130, NIP: 5223087667, REGON: 366913369.
5.2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27.04.2016 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”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
5.3. Organizator oświadcza, iż dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a), b) i f) RODO w celu realizacji niniejszej Promocji, m.in. rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,
w celu realizacji umowy i świadczenia usług tj. m.in. weryfikacji tożsamości Uczestnika, rozliczenia
usługi, bieżącego kontaktu związanego z zamówioną usługą, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń oraz w celu marketingu bezpośredniego.
5.4. Uczestnikowi w każdej chwili przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych i prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.5. Odbiorcami danych są podmioty zapewniające obsługę księgową na rzecz Administratora i spółki
z grupy kapitałowej Administratora.
5.6. Podanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia skorzystanie
z Promocji i świadczenie usług.
5.7. Dane będą przechowywane przez czas trwania Promocji (w tym rozpatrzenia reklamacji) i czas
świadczenia usługi, a po zakończeniu tego okresu do upływu okresu przedawnienia ewentualnych
roszczeń oraz okresu niezbędnego dla prowadzenia sprawozdawczości podatkowej. Dane uzyskane
na podstawie zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Udział w Promocji jest dobrowolny.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w obiektywnie uzasadnionych
przypadkach.
6.3. Zmiany Regulaminu będą publikowane w taki sposób, w jaki Regulamin został udostępniony.
6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia Promocji w obiektywnie
uzasadnionych przypadkach, o czym poinformuje w sposób przewidziany dla zmian Regulaminu.
6.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia
Regulaminu Klubu My Fitness Place.
6.6. Regulamin Klubu My Fitness Place jest dostępny na stronie https://www.myfitnessplace.pl/regulamin/,
w Strefie Klienta i na recepcji każdego z Klubów Fitness My Fitness Place.

