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1. Organizator Promocji „Platynowy Newsletter” w Sieci Klubów Fitness Platinium® postanawia 

dokonać zmiany Regulaminu tej Promocji na korzyść Nowych Odbiorców Newslettera, w ten 

sposób, że od dnia 31 sierpnia 2019 r. zmianie ulega: 

a) nazwa Promocji, która otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Regulamin Promocji „Platynowy Newsletter” w Sieci Klubów Fitness Platinium® w 

okresie od 19 sierpnia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r.” 

b) § 3 Regulaminu, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Promocja trwa od dnia 19 sierpnia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. lub do wyczerpania 

zapasów.” 

2. Organizator informuje ponadto, że na dzień dokonania niniejszej zmiany Regulaminu do 

wydania na warunkach określonych w Regulaminie pozostało 500 prezentów. 

3. Z uwagi na powyższe, Organizator Promocji „Platynowy Newsletter” w Sieci Klubów Fitness 

Platinium® niniejszym ogłasza tekst jednolity tego Regulaminu na dzień 31 sierpnia 2019 r. o 

następującej treści: 

 

Regulamin Promocji 

„Platynowy Newsletter” 

w Sieci Klubów Fitness Platinium® 

w okresie od 19 sierpnia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. 

tekst jednolity na dzień 31 sierpnia 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) Nowy Odbiorca Newslettera – Usługobiorca, która w okresie Promocji zapisze się do 

Newslettera Organizatora poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej 

https://fitnessplatinium.pl/newsletter/ lub poprzez wyrażenie w Portalu dla Klientów zgody 
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na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach marketingowych, na 

przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na 

używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów 

wywołujących w celu marketingu bezpośredniego. 

5) Portal dla Klientów – usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta 

funkcjami takimi jak: zapisami na zajęcia (zapisy i wypisy), zarządzanie kontraktem 

(opłacenie, zawieszanie karnetu, podgląd opłaconych karnetów). Dostęp do Portalu jest 

możliwy w placówkach Klubu poprzez użycie Kiosku lub poza placówką Klubu poprzez 

użycie sprzętu typu: komputer, tablet lub telefon za pośrednictwem strony internetowej. 

6) Newsletter – usługa świadczona przez Organizatora jako usługodawcę na rzecz 

Usługobiorców, którzy zapisali się do Newslettera, w ramach której Organizator przesyła 

wiadomości zawierające informacje handlowe dotyczące oferty Usługodawcy, akcji 

promocyjnych, konkursów. Z otrzymywania newsletteru Usługobiorca może zrezygnować 

w każdym czasie. 

7) Regulamin Klubów Fitness Platinium® – Regulamin Klubów Fitness Platinium® 

dostępny na stronie internetowej www.fitnessplatinium.pl. 

8) 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. 

9) Promocja – Promocja „Platynowy Newsletter” w Sieci Klubów Fitness Platinium®, której 

zasady określa niniejszy Regulamin. 

10) Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Platynowy Newsletter” w Sieci Klubów 

Fitness Platinium®. 

§2. Cele Promocji 

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

w tym poprzez jazdę na rowerze, jak również podtrzymanie dobrych relacji z obecnymi 

i przyszłymi Klientami Sieci Klubów Fitness Platinium®. 

§3. Czas trwania 

Promocja trwa od dnia 19 sierpnia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. lub do wyczerpania 

zapasów. 

§4. Osoby objęte Promocją 

Promocja skierowana jest do wszystkich Nowych Odbiorców Newslettera. 

§5. Warunki skorzystania z Promocji 

1. Udział w Promocji jest dobrowolny. 

2. Warunkiem skorzystania z Promocji przez Nowego Odbiorcę Newslettera jest zapisanie się 

do tego Newslettera w okresie Promocji oraz zgłoszenie się w okresie Promocji lub w ciągu 
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14 dni od dnia zakończenia Promocji do recepcji dowolnego Klubu Sieci Fitness 

Platinium® (w dniach i godzinach jego otwarcia) po odbiór prezentu. 

3. Z Promocji można skorzystać wyłącznie jeden raz w okresie jej obowiązywania. 

4. 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. Prezent 

1. Prezentem dla każdego Nowego Odbiorcy Newslettera jest ufundowany przez Organizatora 

voucher Wavelo opatrzonym logo Sieci Klubów Fitness Platinium®. Prezenty będą 

wydawane do wyczerpania zapasu. 

2. Organizator informuje, że wartość poszczególnego prezentu określonego w ust. 1 powyżej 

nie przekracza kwoty 200,00 zł i w związku z tym jest zwolniona od podatku dochodowego 

od osób fizycznych. 

3. Voucher Wavelo, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera unikatowy kod 

umożliwiający korzystanie w planie taryfowym: „miesięczny 60” z roweru w ramach 

Krakowskiego Roweru Miejskiego (dalej: „system Wavelo” lub „Wavelo”), którego 

operatorem jest BikeU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

(KRS: 0000443118, NIP 5213639556, Regon: 146369479), na warunkach określonych 

przez tego operatora zamieszczonych na stronie internetowej https://wavelo.pl/. 

Organizator oświadcza, że voucher Wavelo jest ważny do dnia 28 lutego 2020 r. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za zasady realizacji voucher’a określone przez operatora 

BikeU sp. z o.o., jak również z tytułu realizacji usługi udostępnienia roweru na podstawie 

tego voucher’a. 

4. Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany prezentu na inny produkt ani 

otrzymania jego ekwiwalentu w formie pieniężnej. 

5. Nowy Odbiorca Newslettera uprawniony do odbioru prezentu nie może przenieść prawa do 

odebrania tego prezentu na osobę trzecią. Odbiór prezentu możliwy jest wyłącznie osobiście 

w recepcji Klubu po okazaniu pracownikowi recepcji Klubu powitalnej wiadomości e-mail 

skierowanej przez Organizatora do Nowego Odbiorcy Newslettera potwierdzającej 

zapisanie się do Newslettera w okresie Promocji. 

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

Odbiorcę Newslettera warunków określonych Regulaminem, okazaniu przez Nowego 

Odbiorcę Newslettera pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości i po podpisaniu przez 

Nowego Odbiorcę Newslettera potwierdzenia odbioru vouchera. 

7. Warunkiem otrzymania vouchera jest potwierdzenie przez Nowego Odbiorcę Newslettera 

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. 8 Regulaminu. Odmowa podania 

wymaganych danych, odmowa podpisania ewidencji lub odmowa potwierdzenia 
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zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej, wiąże się z odmową wydania vouchera. 

8. Pracownicy Organizatora, w celu weryfikacji spełnienia przez Nowego Odbiorcę 

Newslettera warunków Promocji i ich 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. 

9. Jeżeli Nowy Odbiorca Newslettera odmawia przyjęcia vouchera albo nie odbierze go w 

okresie Promocji lub w okresie 14 dni od dnia zakończenia Promocji lub nie zostanie on 

wydany z uwagi na pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu, voucher przepada i 

pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

 

§7. Dane osobowe i polityka prywatności 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Nowego Odbiorcę 

Newslettera do ewidencji prowadzonej dla potrzeb udokumentowania osób odbierających 

voucher (dalej: „ewidencja”) w Promocji „Platynowy Newsletter” w Sieci Klubów Fitness 

Platinium® jest Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-133) przy 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 Nowego Odbiorcę Newslettera 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 Nowego Odbiorcę Newslettera 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 Nowego Odbiorcy Newslettera 

do państw trzecich. 

6. Dane osobowe przekazywane przez Nowego Odbiorcę Newslettera 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. 
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6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia sprzeciwu 

przez Nowego Odbiorcę Newslettera.  

7. Nowy Odbiorca Newslettera 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. Nowy Odbiorca Newslettera 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 Nowego Odbiorcę Newslettera danych osobowych jest dobrowolne, ale 

niezbędne dla wydania vouchera oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów 

prawa podatkowego i rachunkowego. 

9. Każdemu Nowemu Odbiorcy Newslettera bezpośrednio przed odebraniem vouchera 

zostanie udostępniona  klauzula informacyjna. Klauzula ta stanowi załącznik do ewidencji. 

10. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem przez 

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/. 

§8. Postanowienia końcowe 

1. Promocja łączy się z Promocją „Razem raźniej” w Sieci Klubów Fitness Platinium® w 

okresie od 17 sierpnia 2019 r. do dnia 01 września 2019 r. 

2. 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. 

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

Klubach. 

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

5. 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/

