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Regulamin Promocji 

„Voucher do Centrum Fitness Lea i CF Kraków” 

w Sieci Klubów Fitness Platinium® 

w okresie od 01 sierpnia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. 

 

§1. Słowniczek 

Przez pojęcia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się: 

1) Organizator - Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Krakowie przy ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000383004, NIP: 677-235-64-

21, REGON: 121499796, kapitał zakładowy 3.110.000,00 zł. 

2) Klub – klub Fitness Platinium® lub cała sieć klubów Fitness Platinium® za wyjątkiem 

klubów Fitness Platinium® w Zamościu, Radomiu oraz Jarosławiu. 

3) Sieć klubów Fitness Platinium® lub Klub - klub Fitness Platinium® lub cała sieć klubów 

Fitness Platinium®, za wyjątkiem klubów Fitness Platinium® w Zamościu, Radomiu oraz 

Jarosławiu. 

4) Klient – osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat posiadająca pisemną 

zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego 

oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią. 

5) Karnet – Karnet OPEN, Karnet HALF OPEN, Karnet OPEN Bratysławska, Karnet OPEN 

Al. Pokoju 16 lub Karnet Promocyjny w rozumieniu Regulaminu Klubów Fitness 

Platinium®. 

6) Regulamin Klubów Fitness Platinium® – Regulamin Klubów Fitness Platinium® 

dostępny na stronie internetowej www.fitnessplatinium.pl. 

7) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Fitness 

Platinium® –  Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów 

Fitness Platinium® dostępny na stronie internetowej www.fitnessplatinium.pl. 

8) Promocja – Promocja „Voucher do Centrum Fitness Lea i CF Kraków” w Sieci Klubów 

Fitness Platinium®, której zasady określa niniejszy Regulamin. 

9) Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Voucher do Centrum Fitness Lea i CF 

Kraków” w Sieci Klubów Fitness Platinium®. 

§2. Cele Promocji 

Promocja ma na celu promowanie Sieci Klubów Fitness Platinium® oraz aktywności fizycznej, 

jak również podtrzymanie dobrych relacji z obecnymi i przyszłymi Klientami Sieci Klubów 

Fitness Platinium®. 
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§3. Kluby sieci Fitness Platinium® objęte Promocją 

Promocja dotyczy wszystkich Klubów Sieci Fitness Platinium® w aktualnej ofercie 

Organizatora. 

§4. Czas trwania 

Promocja trwa w okresie od dnia 01 sierpnia 2019 r. (tj. czwartek) do dnia 30 września 2019 r. 

(tj. poniedziałek). 

§5. Warunki skorzystania z Promocji 

1. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Udział w Promocji jest dobrowolny. 

3. Promocja skierowana jest do wszystkich Klientów, z zastrzeżeniem ust. 6 – ust. 9 

niniejszego paragrafu. Klienci wskazani w ust. 6 – ust. 8 niniejszego paragrafu, aby 

skorzystać z Promocji, powinni zakupić Karnet lub wejście jednorazowe do Sieci Klubów 

Fitness Platinium®. 

4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest skorzystanie z usług Sieci Klubów Fitness 

Platinium® w okresie Promocji oraz zgłoszenie się w recepcji Klubu po odbiór vouchera 

określonego w § 6 Regulaminu. 

5. Każdy Klient może skorzystać z Promocji wyłącznie jeden raz w okresie jej 

obowiązywania. 

6. Z Promocji nie mogą skorzystać osoby towarzyszące korzystające z usług Sieci Klubów w 

szczególności w ramach promocji weekendowej Osoba Towarzysząca Gratis. 

7. Z Promocji nie mogą skorzystać Klienci korzystających z usług Klubu na podstawie kart 

FitProfit lub FitSport. 

8. Z Promocji nie mogą skorzystać Klienci korzystających z usług Klubu w ramach dni 

otwartych. 

9. W Promocji nie mogą brać udziału wstępni, zstępni i powinowaci osób zasiadających w 

zarządzie lub innych organach Organizatora oraz podmiotów powiązanych z 

którymkolwiek z nich osobowo lub kapitałowo, jak również ich pracownicy, 

współpracownicy oraz osoby świadczące usługi i współpracujące z Organizatorem lub 

podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z nich osobowo lub kapitałowo, w związku z 

prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub organizowaną Promocją. 

§6. Materiały Fitness Platinium® oraz vouchery 

1. Promocja polega na przyznaniu dla każdego Klienta, który skorzysta z usług rekreacyjno-

sportowych Sieci Klubów Fitness Platinium® (z zastrzeżeniem § 5 ust. 6 – ust. 9 

Regulaminu) materiału reklamowego zawierającego informacje na temat oferty Sieci 

Klubów Fitness Platinium® i korzyści związanych z korzystaniem z jej usług oraz vouchera 

(dalej: „voucher”) uprawniającego do wstępu (w formie trzech wejść jednorazowych) bez 

konieczności uiszczania opłaty za wstęp, do Centrum Fitness Lea w Krakowie przy ul. 

Juliusza Lea 116  (dalej: „Centrum Fitness Lea”) lub do Centrum Fitness Kraków w 

Krakowie przy ul. Ludowej 6 (dalej: „Centrum Fitness Kraków”), łącznie zwanych również 

„Centrami”. 
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2. Voucher jest ważny przez okres od dnia jego odebrania do dnia 15 października 2019 r., tj. 

z wejść na podstawie vouchera można skorzystać wyłącznie w okresie od dnia odebrania 

vouchera do dnia 15 października 2019 r., a wejścia niewykorzystane w tym okresie 

przepadają. Celem uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, że niezależnie od tego 

kiedy Klient zgłosi się do Centrum Fitness Lea lub do Centrum Fitness Kraków w celu 

realizacji vouchera, po dniu 15 października 2019 r. nie ma możliwości wykorzystania 

wejść, które nie zostały wykorzystane do dnia 15 października 2019 r. 

3. Materiały reklamowe wraz z voucherami będą wydawane wyłącznie w okresie Promocji. 

Odbiór tych materiałów i vouchera po okresie Promocji nie jest możliwy. 

4. W ramach Promocji Klientowi przysługują nie więcej niż dwa materiały reklamowe wraz z 

voucherami. Klient w chwili odbioru vouchera powinien wskazać, czy odbiera jeden, czy 

dwa vouchery. Odbiór jednego vouchera wyklucza odbiór drugiego vouchera w terminie 

późniejszym. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o voucherze, w wypadku 

odebrania przez Klienta dwóch voucherów, postanowienia Regulaminu stosuje się 

odpowiednio.  

5. W chwili odbioru vouchera Klient powinien wskazać imię i nazwisko osoby uprawnionej 

do wykorzystania vouchera. Pracownik recepcji Klubu Fitness Platinium przed wydaniem 

vouchera wpisuje podane dane w przeznaczone do tego pola na voucherze. W wypadku 

podjęcia przez Klienta decyzji o odbiorze dwóch voucherów Klient nie może podać 

dwukrotnie danych tej samej osoby uprawnionej do wykorzystania vouchera. 

6. Vouchery będą wydawane po weryfikacji przez Organizatora spełnienia przez Klienta 

warunków określonych Regulaminem, okazaniu przez Klienta pracownikowi recepcji 

dokumentu tożsamości i po podpisaniu przez Klienta potwierdzenia odbioru vouchera albo 

dwóch voucherów. 

7. Materiał reklamowy wraz z voucherem może zostać odebrany przez Klienta wyłącznie 

osobiście. 

8. Wyłącznie Klient uprawniony do odebrania vouchera jest uprawniony do wskazania danych 

osoby, która będzie uprawniona do skorzystania z vouchera. Klient odbierający voucher 

będzie uprawniony do wskazania zarówno danych swoich, jak i danych osoby trzeciej. 

9. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność w wypadku podania nieprawidłowych danych 

osoby uprawnionej do skorzystania z vouchera. 

10. Warunkiem otrzymania vouchera jest potwierdzenie przez Klienta odbioru tego vouchera 

w ewidencji prowadzonej przez Organizatora oraz podanie danych wymaganych dla celów 

podatkowych, jak również potwierdzenie otrzymania klauzuli informacyjnej o treści 

wynikającej z § 8 ust. 1 – ust. 9 Regulaminu. Odmowa podania wymaganych danych, 

odmowa podpisania ewidencji lub odmowa potwierdzenia zapoznania się z treścią klauzuli 

informacyjnej, wiąże się z odmową wydania vouchera. 

11. Pracownicy Organizatora, w celu weryfikacji spełnienia przez Klienta warunków Promocji 

i jego tożsamości, w chwili odbioru vouchera są uprawnieni poprosić o okazanie dowodu 

osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odmowa okazania 

dokumentu wiąże się z odmową wydania vouchera albo voucherów. 

12. Jeżeli Klient odmawia przyjęcia vouchera albo nie odbierze go w okresie Promocji lub nie 

zostanie on wydany z uwagi na pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu, voucher 

przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora. 



4 
 

13. Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany vouchera na inny produkt ani 

otrzymania jego ekwiwalentu w formie pieniężnej. 

14. Klient uprawniony do odbioru vouchera nie może przenieść prawa do odebrania tego 

vouchera na osobę trzecią. 

15. W celu realizacji vouchera Klient powinien zgłosić się do Centrum Fitness Lea lub do 

Centrum Fitness Kraków w dniach i godzinach otwarcia danego Centrum w okresie 

ważności vouchera określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu. W wypadku zamknięcia 

danego Centrum w okresie obowiązywania Promocji lub w okresie ważności vouchera, 

okres Promocji i okres ważności vouchera nie ulegają przedłużeniu. 

16. Szczegółowe warunki świadczenia usług w Centrum Fitness Lea określają postanowienia 

Regulaminu Klubów Spółki FitFactory sp. z o.o. (Centrum Fitness Lea) oraz Regulaminu 

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Spółki FitFactory sp. z o.o., 

których aktualne brzmienie zamieszczone jest na stronie https://centrumfitnesslea.pl/oraz w 

Centrum. 

17. Szczegółowe warunki świadczenia usług w Centrum Fitness Kraków określają 

postanowienia Regulaminu Klubów Spółki FitFactory sp. z o.o. (Klub CF Kraków) oraz 

Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Spółki FitFactory 

sp. z o.o., których aktualne brzmienie zamieszczone jest na stronie www.cfkrakow.com oraz 

w Centrum. 

§7. Inne 

1. Organizator zastrzega, że niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, chyba że 

warunki niniejszej Promocji lub warunki tych promocji stanowią inaczej. 

2. Promocja łączy się z promocjami, na podstawie których Klienci są uprawnieni do zakupu 

Karnetów w niższej cenie, jak również z promocjami, na podstawie których Klienci są 

uprawnieni do zakupu Karnetów Promocyjnych. 

3. Promocja łączy się z promocją „SMS URODZINOWY – JUBILACI LUTY - GRUDZIEŃ 

2019 R.” od dnia 01 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. dla klubów Sieci Fitness 

Platinium®. 

4. Celem uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, że Promocja łączy się również z 

Programem Lojalnościowym „Platinium Challenge” w Sieci Klubów Fitness Platinium® w 

okresie od dnia 11.02.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. 

5. Wszelkie uwagi lub reklamacje, co do warunków niniejszego Regulaminu i sposobu 

ich realizacji oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane w drodze pisemnej i doręczane 

bądź przez pozostawienie pisma na recepcji w placówkach Sieci klubów Fitness 

Platinium®, bądź za pośrednictwem poczty lub drogą mailową na adres mailowy: 

bok@fitnessplatinium.pl. 

 

§8. Dane osobowe i polityka prywatności 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta do ewidencji 

prowadzonej dla potrzeb udokumentowania osób odbierających voucher (dalej: 

„ewidencja”) w Promocji „Voucher do Centrum Fitness Lea i CF Kraków” w Sieci Klubów 

Fitness Platinium® jest Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-133) przy 
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ul. Juliusza Lea 116 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy  Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383004. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane 

kontaktowe Inspektora Ochrony Danych właściwe w sprawach związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych: iod@fitnessplatinium.pl.  

3. Dane osobowe przekazywanych przez Klienta do ewidencji będą przetwarzane w celu i 

zakresie niezbędnym do wykonania warunków Promocji, w tym wydania vouchera na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz realizacji 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o 

rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

oraz w celu dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

4. Odbiorcami danych osobowych przekazywanych przez Klienta do ewidencji mogą być 

podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradztwa podatkowego, 

dostawcy rozwiązań IT służących do obsługi księgowo-podatkowej oraz organy 

podatkowe. 

5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich. 

6. Dane osobowe przekazywane przez Klienta do ewidencji będą przechowywane przez okres 

trwania Promocji oraz po jej zakończeniu w celu realizacji przez Administratora praw i 

obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności 

przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, a w 

przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta.  

7. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych 

osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. 

Klient ma prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych 

i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, 

przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi. 

8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wydania 

vouchera oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i 

rachunkowego. 

9. Każdemu Klientowi bezpośrednio przed odebraniem vouchera zostanie udostępniona  

klauzula informacyjna. Klauzula ta stanowi załącznik do ewidencji. 

10. Organizator informuje, że dane w postaci imienia i nazwiska osoby uprawnionej do 

korzystania z vouchera, podane przez Klienta, zostaną wpisane w przeznaczone do tego 

pola na voucherze, a voucher bezpośrednio po tym wydany Klientowi. Organizator nie 

będzie w żadnej sposób przetwarzał tych danych osobowych ani ich weryfikował. 

11. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem przez 
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Organizatora usług rekreacyjno-sportowych oraz usług drogą elektroniczną zawarte są w 

Regulaminie Klubów Fitness Platinium®, w Regulaminie świadczenia usług drogą 

elektroniczną przez sieć Klubów Fitness Platinium® oraz w Polityce Prywatności na stronie 

https://fitnessplatinium.pl/polityka-prywatnosci/. 

§9. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.fitnessplatinium.pl oraz w 

Klubach. 

2. Adres korespondencyjny Organizatora: ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków. 

3. W sprawach dotyczących warunków świadczenia usług w Sieci Klubów Fitness Platinium, 

zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Klubów Fitness Platinium® oraz 

postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez sieć klubów 

Fitness Platinium®, dostępnych na stronie www.fitnessplatinium.pl oraz w placówkach 

Sieci Klubów. 

http://www.fitnessplatinium.pl/
http://www.fitnessplatinium.pl/

