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Regulamin Promocji 

Pierwsze wejście do Sieci Klubów Fitness Platinium® 

w okresie od dnia 12 października 2020 r. do dnia 31 marca 2021 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 – Członek Klubu, osoba korzystająca z programu partnerskiego akceptowanego 

przez Właściciela, vouchera lub jednorazowej wejściówki uprawniających do korzystania 

z usług Klubu bądź osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych 

organizowanych przez Organizatora, w tym w szczególności Osoby towarzyszące 

korzystające z usług Klubu nieodpłatnie; Klientem może być tylko 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, zgodne ze wzorem oświadczenia dostępnego 

na stronie internetowej lub w recepcji Klubu. 

5) Nowy Klient – osoba, na rzecz której przed skorzystaniem z niniejszej Promocji nie była 

świadczona usługa rekreacyjno-sportowa ani usługa w formie Konta Klienta w Sieci 

Klubów Fitness Platinium. 

6) Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.fitnessplatinium.pl. 

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

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

niż Karnet OPEN 3 dni (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. 

8) Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Klient zgodnie z Regulaminem 

Klubów Fitness Platinium® oraz z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną 

przez Sieć Klubów Fitness Platinium®, w związku z przypisaniem członkostwa w klubach 
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sieci Fitness Platinium® w tym wydaniem Karty. 

9) Regulamin Klubów Fitness Platinium® – Regulamin Klubów Fitness Platinium® 

dostępny na stronie internetowej. 

10) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Fitness 

Platinium® –  Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów 

Fitness Platinium® dostępny na stronie internetowej. 

11) Promocja – Promocja Pierwsze wejście do Sieci Klubów Fitness Platinium® obowiązująca 

w okresie od dnia 12 października 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., której zasady określa 

niniejszy Regulamin. 

12) Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji Pierwsze wejście do Sieci Klubów Fitness 

Platinium® w okresie od dnia 12 października 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. 

§2. Kluby sieci Fitness Platinium® objęte Promocją 

Promocja dotyczy wszystkich Klubów Sieci Fitness Platinium® w aktualnej w okresie 

Promocji ofercie Organizatora. 

§3. Czas trwania Promocji 

Promocja trwa w okresie od dnia 12 października 2020 r. (poniedziałek) od godz. 00:00 do dnia 

31 marca 2021 r. (środa) do godz. 23:59, w dniach i godzinach otwarcia poszczególnych 

Klubów.  

§4. Warunki skorzystania z Promocji 

1. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Udział w Promocji jest dobrowolny. 

3. W Promocji można wziąć udział tylko raz. 

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do Nowych Klientów Sieci Fitness Platinium® w 

rozumieniu § 1 pkt 5) niniejszego Regulaminu. 

5. Promocja dotyczy możliwości jednego wejście do wybranego przez Nowego Klienta Klubu 

Sieci Fitness Platinium® bez konieczności uiszczania opłaty za wejście. 

6. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zgłoszenie się do recepcji Klubu w okresie 

Promocji, okazanie Personelowi Klubu dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia 

tożsamości Klubowicza i przekazanie w formie pisemnej następujących danych: imię, 

nazwisko, adres e-mail i PESEL (jeśli Nowy Klient go posiada) oraz wyrażenie zgody na 

utworzenie dla Klienta Konta Klienta w Portalu dla Klientów. 

7. Samodzielnie założenie Konta Klienta lub zakup jakiejkolwiek usługi rekreacyjno-

sportowej jest równoznaczny z rezygnacją z niniejszej Promocji. 

8. Na podstawie warunków niniejszej Promocji Nowy Klient nie jest zobowiązany do 

wniesienia opłaty aktywacyjnej, nie otrzymuje Karty Klubowej ani kłódki.  

9. Nowy Klient korzystający z Promocji może wypożyczyć kłódkę w recepcji Placówki 

Klubu. 

10. Nowy Klient po skorzystaniu z Pierwszego wejście do Klubu na podstawie niniejszej 

Promocji jest uprawniony do skorzystania z oferty Organizatora na zasadach ogólnych, w 
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tym z obowiązkiem uiszczenia opłaty aktywacyjnej. 

§5. 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. Celem uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, że niniejsza Promocja nie łączy się z 

promocją dotyczącą możliwości wejścia do Klubu z Osobą Towarzyszącą. A zatem 

skorzystanie z niniejszej Promocji nie uprawnia do wejścia do Klubu Osoby Towarzyszącej 

Nowemu Klientowi. 

3. 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. 

 

§6. Dane osobowe i polityka prywatności 

1. Administratorem danych osobowych Klienta 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 jako: 

„Administrator”). 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane 

kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: 

iod@fitnessplatinium.pl.  

3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane, przede wszystkim: 1) w celu i zakresie 

niezbędnym do wykonania zawartej umowy 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) 2) w celu wykonania obowiązku prawnego na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 3) w celu 

prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w 

sprawie roszczeń lub praw Administratora, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony 

klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 4) w celach 

marketingowych po wygaśnięciu umowy w przypadku i na podstawie wyrażonej zgody - w 

oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

4. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty współpracujące z 

Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. 

podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak 

podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym 

dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta. 

5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich. 
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6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po 

jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających 

z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, 

przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych 

osobowych na podstawie zgody - do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania 

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

danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.  

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 zawartych w treści umowy jest dobrowolne, ale 

niezbędne dla wykonania umowy. 

§7. 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. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu w prawnie 

dopuszczalnym zakresie, w tym poprzez przedłużenie okresu obowiązywania Promocji. 

Zmiany te dla swojej ważności wymagają ogłoszenia na stronie internetowej 

www.fitnessplatinium.pl oraz w Klubach. W wypadku braku zgody Nowego Klienta na 

zmianę Regulaminu, Nowy Klient ma możliwość rezygnacji z udziału w Promocji. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności dotyczących 

warunków świadczenia usług, odpowiednie 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/
http://www.fitnessplatinium.pl/

