
ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU THE LEGEND I ATRAKCJI 

1. Klub The Legend w Krakowie przy ul. Reymonta nr 22a jest częścią Sieci Klubów 

Fitness Platinium®. Korzystanie z Klubu The Legend odbywa się na zasadach 

określonych w Regulaminie Klubów Fitness Platinium® oraz w Regulaminie 

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Fitness Platinium®. 

2. Pod warunkiem uprzedniego skorzystania z Klubu The Legend i wykonania treningu 

każdy Klient (w rozumieniu Regulaminu Klubów Fitness Platinium®) może również 

skorzystać bezpośrednio po tym z innych atrakcji oferowanych w związku ze 

współpracą właściciela Klubu The Legend z Partnerem. 

3. Atrakcjami, o których mowa w ust. 2 powyżej jest możliwość skorzystania z boisk do 

koszykówki, boiska do siatkówki, sali do gry w piłkę nożną (skill box), basenu lub 

strzelnicy. 

4. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na poszczególnych atrakcjach Klub The Legend 

może wprowadzić zapisy na te atrakcje za pośrednictwem Portalu dla Klientów Sieci 

Klubów Fitness Platinium®. 

5. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych atrakcji, czasu i miejsca oraz zasad 

korzystania z atrakcji znajdują się w Portalu dla Klienta. Zapisanie się na daną atrakcję 

lub przystąpienie do korzystania z niej, jest równoznaczne z akceptacją tych zasad. 

6. Klub The Legend zastrzega sobie prawo do wprowadzania lub zmiany poszczególnych 

atrakcji, czasu i miejsca korzystania z nich, co nie będzie stanowiło zmiany niniejszych 

zasad. 

7. Klient może wypożyczyć sprzęt w recepcji Klubu The Legend na zasadach określonych 

w Sieci Klubów Fitness Platinium®. 

8. Administratorem danych osobowych Klientów korzystających z usług Klubu The 

Legend 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 (dalej: „Platinium 

Wellness”). 

9. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze 

świadczeniem przez Platinium Wellness usług rekreacyjno-sportowych oraz usług 

drogą elektroniczną zawarte są w umowie, 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/. 

10. Jeżeli zajdzie konieczność przetwarzania przez Partnera danych osobowych danego 

Klienta w związku z korzystaniem przez tego Klienta z atrakcji, w celu ustalonym 

wyłącznie przez Partnera, Partner jako administrator zrealizuje obowiązek 

informacyjny względem Klienta. 


