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Warunkiem otrzymania karty klubowej jest udostępnienie danych
osobowych.
Ćwiczący na własną odpowiedzialność deklarują, iż nie mają
żadnych przeciwwskazań lekarskich ani zdrowotnych do korzystania
w pełni ze wszystkich maszyn i urządzeń oraz zajęć fitness. Klub nie
ponosi odpowiedzialności za wypadki i inne następstwa zdrowotne.
Podstawą do korzystania z zasobów klubu jest posiadanie karty
klubowej z ważną opłatą, oraz wykonanie zdjęcia (w przypadku
odmowy wykonania zdjęcia, prosimy o podpisanie oświadczenia
deklarującego przedstawienie dowodu osobistego wraz z kartą
klubową). W przypadku rezygnacji Klienta z zajęć po wykupieniu
karnetu, pieniądze nie podlegają zwrotowi, /bez względu na powód/.
Istnieje możliwość jednokrotnego zawieszenia 30 dniowego karnetu
OPEN na okres 7 dni. W przypadku karnetów na ilość wejść jest
możliwość przełożenia niewykorzystanych wejść pod warunkiem
zapłaty za kolejny miesiąc przed upływem ważności obecnego
abonamentu.
Jednorazowe wejście dla Klubowicza oznacza wejście OPEN czyli
nieograniczony czas na siłowni, uczestnictwo w zajęciach fitness
oraz korzystanie z sauny.
Koszt jednorazowego wejścia OPEN to 30zł
W przypadku, kiedy Ćwiczący posiada aktywny karnet ale nie ma
przy sobie karty klubowej, zobowiązany jest okazać dokument
tożsamości.
Odstąpienie karty klubowej osobie trzeciej spowoduje jej utratę bez
możliwości zwrotu pieniędzy.
W przypadku zgubienia karty klubowej, Ćwiczący zobowiązany jest
do wykupienia jej duplikatu, którego koszt wynosi 20 PLN.
Wszystkich uczestniczących w zajęciach obowiązuje ręcznik, strój
sportowy wraz ze zmianą obuwia na sportowe. Brak powyższego
może spowodować odmowę dopuszczenia do zajęć bez prawa do
zwrotu należności za nieodbyte treningi.
Ze wszystkimi problemami dotyczącymi korzystania ze sprzętu i
wyposażenia klubu prosimy zgłaszać się do naszych pracowników.
Członkowie klubu zobowiązani są do przestrzegania porządku,
właściwego zachowania się i wyrażania w sposób nie zakłócający
innym korzystania z klubu. Zabrania się palenia oraz spożywania
alkoholu na terenie obiektu.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w
szatniach, pozostałych salach oraz na jego terenie. W Recepcji klubu
znajduje się sejf w którym możesz bez problemu zostawić swoje
Wartościowe przedmioty. Informacja o dostępie do sejfu widnieje w
każdej szatni.
Właściciel zastrzega sobie prawo do ustalania godzin i dni otwarcia
klubu.

16. Niestosowanie się do zasad oraz regulaminu wiąże się z
konsekwencjami, włącznie z wydaleniem z klubu.
17. Zgubienie lub zniszczenie kluczyka/ kłódki do szafki wiąże się z karą
finansową w kwocie 30 PLN.
18. Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych,
zwanym dalej „Administratorem” jest Mateusz Pietrzak, prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą PEPSPORT z adresem:
Szczecińska 36k/8 76-200 Słupsk, e-mail peponent@tlen.pl

f/ marketingu bezpośredniego ( podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie
uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5, lub w przypadku zgody
na marketing bezpośredni do czasu jej wycofania,
g/ odpowiedzi na zapytania Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust.1 c RODO –
prawnie uzasadniony interes administratora) przez okres lat 5,
h/ utrzymywania i obsługi konta w systemie e-fitness dla posiadaczy Karty
Klubowej (podstawa prawna: art. 6 ust.1 c RODO – prawnie uzasadniony
interes administratora) przez okres lat 5 od momentu ostatniej aktywności
Klienta,
19. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa
i/ w innych celach na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a
pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do
RODO – zgoda osoby) przez czas określony w informacji /regulaminie podczas
zawarcia której dochodzi w skutek nabycia członkostwa i dla
uzyskiwania zgody,
wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
Rodzaj i sposób pozyskiwanych danych
Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów realizacji Pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
Umowy oraz praw i roszczeń z niej wynikających. Podanie przez
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych
Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie może powodować niemożliwość skorzystania z konkretnej usługi lub zawarcie
spowoduje, że zawarcie i wykonanie Umowy nie będą możliwe.
umowy.
Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. Jeżeli do przetwarzania danych w konkretnym celu niezbędna jest Państwa
przez okres 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Masz zgoda np. na potrzeby akcji promocyjnych, konkursów, wysyłania informacji
prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich
handlowych drogą elektroniczną mogą Państwo w każdej chwili swoją zgodę
sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do
wycofać przez zgłoszenie na adres e-mail podany w pkt. 2 lub postępować
ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem
zgodne z instrukcją podczas udzielania zgody.
Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci
Przekazywanie danych
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
– Dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym w naszym
Osobowych.
imieniu:
Podpis Klubowicza a/ obsługującym nasz system informatyczny, świadczącym umowy hostingu,
b/ podwykonawcom wspierającym Administratora w procesach obsługi
działalności (firmy księgowe, doradcze, audytowe, wsparcia procesów
administracyjnych i technicznych, kancelarii prawnych, obsługujących
RODO – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
wierzytelności),
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z c/ firmom obsługującym płatności –banki, instytucje płatnicze.
dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO)
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Mają Państwo prawo do złożenia wniosku (pocztą, pocztą elektroniczną – adres
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2
w pkt.2) o:
(zwanym w dalszym ciągu niniejszej informacji rozporządzeniem RODO)
a/ sprostowanie danych
przekazujemy informację w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.
b/ usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym
Dane Administratora Danych osobowych:
c/ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie
PEPSPORT Szczecińska 36k/8 76-200 Słupsk
danych
Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych: peponent@tlen.pl
d/dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię
e/ przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO)
Cel, podstawa przetwarzania danych osobowych oraz czas ich
f) prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
przechowywania:
Złożenie takiego żądania oznacza, że nie będziemy przetwarzać Państwa danych
a/ zawarcia i wykonania umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO –
w tym celu.
wykonanie umowy) przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
b/ wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art.6 Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych
ust.1c RODO- obowiązek prawny) np. wystawianie i przechowywanie
osobowych narusza przepisy prawa.
dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji przez czas, w którym
Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych: peponent@tlen.pl
przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np. przepisy podatkowe,

c/ dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art.6 ust.1 c
RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) –
przez okres, w którym przedawniają się roszczenia
wynikające z umowy,
e/ w celu tworzenia analiz , statystyk na potrzeby
wewnętrzne Administratora ( podstawa prawna: art.6
ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes
Administratora) przez okres lat 5,

Podpis Klubowicza

