
REGULAMIN AKCJI 
KARTKA ŚWIĄTECZNA 

w Klubach Sieci Fitness Platinium® 
w dniach 9, 10 i 11 grudnia 2019 r. 

 
 

§ 1. ORGANIZATOR 

Organizatorem akcji 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 nr KRS: 0000383004, NIP: 6772356421, REGON: 121499796, kapitał zakładowy: 
3.110.000,00 zł (zwana dalej: „Organizatorem”). 

 

§ 2. CZAS I KLUBY OBJĘTE AKCJĄ 

Akcja trwa w dniach 9, 10 i 11 grudnia 2019 r. we wszystkich Klubach Sieci Fitness Platinium® 
w Krakowie, według następującego harmonogramu: 

1) w dniu 9 grudnia 2019 r. w godz. od 17:00 do godz. 18:00 przy ul. Klimeckiego nr 1, 
2) w dniu 9 grudnia 2019 r. w godz. od 18:00 do godz. 18:30 przy ul. Zabłocie nr 24 

(Zabłocie 24 XXS), 
3) w dniu 9 grudnia 2019 r. w godz. od 19:00 do godz. 20:00 przy Al. Pokoju nr 44 (Galeria 

Plaza), 
4) w dniu 9 grudnia 2019 r. w godz. od 20:10 do godz. 21:00 przy Al. Pokoju nr 16 (Al. 

Pokoju 16 XXL), 
5) w dniu 10 grudnia 2019 r. w godz. od 17:00 do godz. 18:00 przy ul. Aleksandry nr 11, 
6) w dniu 10 grudnia 2019 r. w godz. od 18:30 do godz. 19:30 przy ul. Zachodniej nr 27, 
7) w dniu 10 grudnia 2019 r. w godz. od 20:00 do godz. 21:00 przy ul. Zakopiańskiej nr 105 

(Solvay Park), 
8)  w dniu 11 grudnia 2019 r. w godz. od 17:00 do godz. 18:00 przy ul. Juliusza Lea nr 213, 
9) w dniu 11 grudnia 2019 r. w godz. od 18:30 do godz. 19:30 przy ul. Stawowej nr 61 

(Galeria Bronowice), 
10) w dniu 11 grudnia 2019 r. w godz. od 20:00 do godz. 21:00 przy ul. Bratysławskiej nr 4, 

lub do wyczerpania zapasów kartek w danym Klubie, przy czym podane powyżej godziny mogą 
nieznacznie ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. 
 

§ 3. ZASADY UDZIAŁU W AKCJI 

1. Akcja odbywa się w Klubach Sieci Fitness Platinium® wskazanych w § 2 niniejszego 
Regulaminu (zwanych dalej: „Klubami”) w dniach i godzinach wskazanych w § 2 lub do 
wyczerpania zapasów kartek w poszczególnych Klubach. 

2. Udział w akcji jest dobrowolny. 
3. W akcji mogą wziąć udział tylko Klienci Sieci Klubów uprawnieni do korzystania z usług 

świadczonych w Sieci Klubów Fitness Platinium® w miejscu i czasie akcji. 
4. Akcja polega na udostępnieniu Klientom kartek świątecznych w formie pocztówek 

przygotowanych zgodnie z wzorem ustalonym przez Organizatora (dalej: „kartki 
świąteczne”). Klient obecny w Klubie w czasie akcji jest uprawniony do wypełnienia kartki 
świątecznej i przesłania tej kartki do adresata wskazanego przez Klienta w formie przesyłki 
zwykłej krajowej (tj. na adres w Polsce) ekonomicznej, doręczonej przez operatora 
publicznego, tj. Poczta Polska S.A. za pośrednictwem i na koszt Organizatora. W tym celu 
Klient może wrzucić uzupełnioną własnoręcznie kartkę świąteczną do skrzynki 
przygotowanej przez Organizatora. 

5. Kartki świąteczne będą wydawane w miejscu i czasie akcji do wyczerpania zapasów (tj. 500 
sztuk), przy czym do wydania będzie w poszczególnych Klubach: 
a) przy Al. Pokoju nr 16 i przy ul. Bratysławskiej nr 4 – po 80 sztuk, 



b) przy ul. Zakopiańskiej nr 105 – 60 sztuk, 
c) przy ul. Aleksandry nr 11, przy ul. Stawowej nr 61 i przy Al. Pokoju nr 44 – po 50 sztuk, 
d) przy ul. Juliusza Lea nr 213 i przy ul. Zachodniej nr 27 – po 40 sztuk, 
e) przy ul. Klimeckiego nr 1 – 30 sztuk, 
f) przy ul. Zabłocie nr 24 – 20 sztuk, 
przy czym kartki niewykorzystane w danym Klubie mogą zostać wykorzystane w kolejnym 
Klubie zgodnie z harmonogramem wskazanym w § 2 Regulaminu. 

6. W akcji można wziąć udział wyłącznie jeden raz w okresie jej obowiązywania. 
7. W akcji nie mogą brać udziału małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo i powinowaci w 

tej samej linii lub stopniu osób zasiadających w zarządzie lub innych organach Organizatora 
oraz podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo, jak również jego pracownicy, 
współpracownicy oraz osoby świadczące usługi i współpracujące z Organizatorem lub 
podmiotem powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, w związku z prowadzoną przez 
niego działalnością gospodarczą lub organizowaną akcją. 

 
§ 4. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW 

1. Administratorem danych osobowych klienta biorącego udział w akcji 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 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane 
kontaktowe Inspektora Ochrony Danych właściwe w sprawach związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych: iod@fitnessplatinium.pl.  

3. Dane osobowe klienta biorącego udział w akcji będą przetwarzane w celu i zakresie 
niezbędnym do wykonania warunków akcji 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) (dalej: RODO) – Administrator będzie przetwarzać dane 
klienta biorącego w akcji tylko w zakresie ich przechowywania w skrzynce oraz przekazania 
do placówki Poczty Polskiej S.A., a w przypadku zgłoszenia reklamacji – w celu prowadzenia 
postępowań reklamacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych przekazywanych przez klienta będzie publiczny operator 
pocztowy tj. Poczta Polska S.A. świadcząca usługi pocztowe. 

5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich. 
6. Dane osobowe przekazywane przez klienta biorącego udział w akcji będą przechowywane 

przez okres trwania akcji, a w przypadku zgłoszenia reklamacji przez czas niezbędny do 
przeprowadzenia reklamacji oraz przedawnienia roszczeń.  

7. Klient biorący udział w akcji 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, 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 danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do korzystania ze świadczonych 
przez Pocztę Polską S.A. usług oraz rozpatrywania reklamacji. 

9. Zasady świadczenia przez Pocztę Polską S.A. usługi powszechnej w formie przesyłki 
listownej krajowej zwykłej ekonomicznej określone są przez tego operatora publicznego, 
dostępnej na stronie http://www.poczta-polska.pl/ oraz w placówkach pocztowych. 

 
§ 5. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH ADRESATÓW 



1. Administratorem danych osobowych adresata kartki pocztowej nadanej w związku z akcją 
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 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane 
kontaktowe Inspektora Ochrony Danych właściwe w sprawach związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych: iod@fitnessplatinium.pl.  

3. Źródłem danych osobowych adresata jest klient biorący udział w akcji (nadawca kartki 
pocztowej) w zakresie niezbędnym do nadania kartki pocztowej tj. imię, nazwisko oraz 
adres. 

4. Dane osobowe adresata będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania 
warunków akcji 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) 
(dalej: RODO) – Administrator będzie przetwarzać dane klienta biorącego w akcji tylko w 
zakresie ich przechowywania w skrzynce oraz przekazania do placówki Poczty Polskiej S.A., 
a w przypadku zgłoszenia reklamacji – w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

5. Odbiorcami danych osobowych będzie publiczny operator pocztowy tj. Poczta Polska S.A. 
świadcząca usługi pocztowe. 

6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich. 
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania akcji, a w przypadku zgłoszenia 

reklamacji przez czas niezbędny do przeprowadzenia reklamacji oraz przedawnienia 
roszczeń.  

8. Adresat 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, 
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. 

9. Podanie danych osobowych adresata jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w akcji i 
korzystania ze świadczonych przez Pocztę Polską S.A. usług oraz rozpatrywania reklamacji. 

10. Zasady świadczenia przez Pocztę Polską S.A. usługi powszechnej w formie przesyłki 
listownej krajowej zwykłej ekonomicznej określone są przez tego operatora publicznego, 
dostępnej na stronie http://www.poczta-polska.pl/ oraz w placówkach pocztowych. 
 

 
 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Adres korespondencyjny Organizatora: Platinium Wellness sp. z o. o., ul. Juliusza Lea 116, 
30-133 Kraków. 

2. Regulamin akcji dostępny będzie na stronie internetowej https://fitnessplatinium.pl/ oraz w 
poszczególnych Klubach.  

3. Organizator zastrzega możliwość dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w 
dopuszczalnym przez prawo zakresie, w tym zmian na korzyść Klientów. Informacja 
o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
https://fitnessplatinium.pl/ oraz w poszczególnych Klubach. W razie zmiany 
Regulaminu Klient ma prawo rezygnacji z udziału w akcji. 

4. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do niniejszej akcji mogą być zgłaszane w formie 
pisemnej poprzez pozostawienie pisma w recepcji placówce Klubu bądź poprzez 



przesłanie listem na adres Organizatora: ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków albo 
drogą elektroniczną na adres bok@fitnessplatinium.pl Reklamacja powinna zawierać 
imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki 
Klub powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi 
na złożoną reklamację. 

5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w 
reklamacji adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres 
mailowy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Klub. 


