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REGULAMIN AKCJI 

WYMYŚL HASŁO I ZGARNIJ NAGRODY 

W SAUNAPARK PLATINIUM 

w dniach od 09.07. 2021 r. do 18.07.2021 r. 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Akcji Wymyśl hasło i zgarnij nagrody w SaunaPark Platinium w dniach od 09.07.2021 r. do 

18.07.2021 r. (zwanej dalej „Akcją”) jest spółka Platinium Wellness sp. z o.o. 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 (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Organizator na portalu społecznościowym Facebook prowadzi oficjalny profil dla Sieci Klubów Fitness 

Platinium – Platinium Fitness Club (@Platinium.Fitness) i jest administratorem tego profilu. 

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywać się będzie 

Akcja, w tym również warunki i zasady wyłonienia Laureata oraz przebiegu postępowania reklamacyjnego. 

4. Udział w Akcji jest dobrowolny.  

§2. CELE AKCJI 

Akcja ma na celu promocję Sieci Klubów Fitness Platinium®, utrzymywanie dobrych relacji z obecnymi i 

przyszłymi Klientami, zachęcenie Uczestników do rozwijania ich zdolności artystycznych, rozbudzenie 

kreatywności, jak również zachęcenie do aktywnego trybu życia.  

 

§ 3. CZAS TRWANIA AKCJI 

1. Akcja rozpoczyna się w dniu 09.07.2021 r. z chwilą umieszczenia ogłoszenia o akcji na oficjalnym profilu 

Sieci Klubów Fitness Platinium na portalu społecznościowym Facebook, tj. na profilu Platinium Fitness 

Club (@Platinium.Fitness). 

2. Akcja trwa do dnia 18.07.2021 r. do godz. 23:59:59. 

§ 4. UCZESTNICY AKCJI 

1. Uczestnikami Akcji mogą być osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 

posiadające konto w serwisie społecznościowym Facebook (dalej zwane: „Uczestnikami”). 

2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do udziału w 

Akcji i przestrzegania jego postanowień. 

 

§ 5. WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI 

1. Aby wziąć udział w Akcji, w czasie jego trwania Uczestnik powinien: 

a) wykonać zadanie polegające na wymyśleniu jak najbardziej kreatywnej i oryginalnej nazwy dla 

sauny widowiskowej, w której odbywać będą się pokazy saunamistrzów dla nawet 120 osób,  

b) opublikować Zadanie w komentarzu do ogłoszenia o Akcji na oficjalnym profilu Sieci Klubów 

Fitness Platinium na portalu społecznościowym Facebook (dalej: „Zgłoszenie”). 
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2. Momentem dokonania skutecznego Zgłoszenia jest moment zamieszczenia Zgłoszenia na oficjalnym profilu 

Sieci Klubów Fitness Platinium  na portalu społecznościowym Facebook w komentarzu do ogłoszenia o 

Akcji, zgodnie z ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu. Zgłoszenia dokonane na innym profilu aniżeli oficjalny 

profil Sieci Klubów Fitness Platinium , nie będa brane pod uwagę. 

3. Warunkiem udziału w Akcji jest zamieszczenie w Zgłoszeniu Zadania, którego wyłącznym autorem jest 

Uczestnik.  

4. Zamieszczone w Zadaniu treści nie mogą naruszać praw osób trzecich, prezentować treści o charakterze 

bezprawnym, obraźliwym, pornograficznym, nawołującym do nienawiści na jakimkolwiek tle ani treści 

naruszających dobre imię Organizatora, Sieci Klubów Fitness Platinium®, ich partnerów, pracowników lub 

współpracowników. 

5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zgodność zawartych w Zgłoszeniu treści z obowiązującym prawem, 

w szczególności w zakresie dóbr osobistych czy praw osób trzecich, w tym praw autorskich.  

6. W czasie trwania Akcji dany Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia obejmującego jedno 

Zadanie. W przypadku gdy Uczestnik dokona więcej niż jednego Zgłoszenia, wówczas brane pod uwagę 

przy wyłanianiu Laureata będzie tylko pierwsze Zgłoszenie.  

 

§ 6. WYŁONIENIE LAUREATA 

1. Komisję w składzie trzech osób powoła Organizator. 

2. Komisja dokona wyboru Laureata (miejsce I) spośród wszystkich prawidłowo tj. zgodnie z Regulaminem 

wykonanych Zadań.  

3. Komisja wybierze jedno najlepsze Zadanie oceniając wymyśloną dla sauny widowiskowej nazwę pod 

względem oryginalności oraz związku z tematem Akcji i działalnością Sieci Klubów Fitness Platinium, które 

to Zadanie jednocześnie będą spełniać wszelkie wymogi określone w niniejszym Regulaminie. 

4. Zadania niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie będą brane przez Organizatora oraz 

powołaną przez niego Komisję pod uwagę. 

5. Wyniki Akcji zostaną ogłoszone na oficjalnym profilu Sieci Klubów Fitness na portalu społecznościowym 

Facebook w dniu 21.07.2021 r. Organizator skontaktuje się również z Laureatem z wykorzystaniem 

wiadomości prywatnej poprzez portal społecznościowy Facebook. 

 

§7. NAGRODA 

1. Laureat otrzyma następującą nagrodę ufundowaną przez Organizatora: imienny voucher uprawniający 

Laureata wraz z pełnoletnią osobą towarzyszącą do korzystania bez ograniczeń czasowych w ciągu jednego 

dnia z SaunaPark (z wyłączeniem strefy VIP), w uzgodnionym terminie. 

2. Warunkiem otrzymania nagrody jest złożenie Organizatorowi przez Laureata w chwili odbioru nagrody, 

oświadczenia dla celów podatkowych, o ile będzie wymagane oraz oświadczenia o odbiorze nagrody. 

3. Organizator informuje, że z uwagi na wartość oraz charakter Akcji, nagroda przyznana w Akcji jest wolna od 

podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

§8. ODBIÓR NAGRODY 

1. Warunkiem otrzymania nagrody jest złożenie oświadczenia o odbiorze nagrody, podanie Organizatorowi 

przez Laureata, w chwili odbioru nagrody, danych osobowych Uczestnika-Laureata, imienia Osoby 
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towarzyszącej oraz informacji niezbędnych do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów 

podatkowych i rachunkowych, o ile będą wymagane. 

2. Nagroda zostanie wydana w Klubie Sieci Fitness Platinium® i terminie uzgodnionym przez Organizatora z 

Laureatem w godzinach otrwacia danego Klubu, z zastrzeżeniem, że odbiór nagrody  nastąpi  w okresie od 

dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 10 sierpnia 2021 r. 

3. Laureat zobowiązany jest odebrać nagrodę osobiście. W celu sprawdzenia tożsamości i wieku Laureata oraz 

spełniania wymogów, o których mowa w Regulaminie, pracownicy Organizatora mogą poprosić o okazanie 

dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odmowa okazania dokumentu 

tożsamości wiąże się z odmową wydania nagrody. 

4. Nieodebranie nagrody w terminie, o którym mowa w ust. 2, odmowa jej wydania zgodnie z Regulaminem, 

bądź odmowa podania wymaganych danych, odmowa złożenia wymaganych oświadczeń lub cofnięcie tych 

oświadczeń oznacza wygaśnięcie prawa Laureata do nagrody. 

5. Nagroda wygrana w Akcji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inną nagrodę. 

6. Laureat Akcji nie może przenieść prawa do odebrania nagrody na osobę trzecią. 

7. Warunkiem odbioru nagrody jest zawarcie z Organizatorem umowy o przeniesienie praw autorskich 

majątkowych do dzieła w postaci zwycięskiego Zadania w najszerszym dopuszczalnym przez prawo 

zakresie, na wszelkich znanych w dniu zawarcia tej umowy polach eksploatacji i bez opatrzenia tego zadania 

danymi Laureata jako autora, jak również z obowiązkiem udzielenia Ogranizatorowi wszelkich prawnie 

dopuszczalnych zgód, zezwoleń i upoważnień z zakresu praw autorskich majątkowych i osobistych przez 

Laureata jako autora Zadania, za wynagrodzeniem w postaci Nagrody oraz na pozostałych warunkach 

określonych przez Organizatora. 

 

§9. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator tj. Platinium Wellness spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-

Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000383004, posiadająca NIP: 6772356421, REGON: 121499796 oraz kapitał zakładowy 3.110.000,00 

złotych (dalej jako: „Administrator”). 

2. Uczestnik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże Administrator zastrzega, że udział w Akcji i odebranie 

nagrody bez podania danych osobowych jest niemożliwe. 

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: 

iod@fitnessplatinium.pl. 

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Akcji, w tym 

wydania nagrody Laureatowi oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego 

oraz przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) 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 w celu dochodzenia lub 

obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. 
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5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników 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. 

6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Akcji, a w wypadku Laureata 

również po jego zakończeniu w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych 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 przez 

Uczestnika sprzeciwu. 

7. Uczestnik 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. Uczestnik 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. 

 

§10. REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją można złożyć pisemnie w każdym Klubie Fitness 

Platinium lub przesłać na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: bok@fitnessplatinium.pl 

2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację takie jak: imię, nazwisko, adres e-

mail lub adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi w formie pisemnej), opis 

reklamacji oraz żądanie reklamacyjne. 

3. Organizator udziela odpowiedzi na złożone reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 

 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://fitnessplatinium.pl/regulamin/ oraz w Klubach Sieci 

Fitness Platinium®. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, 

odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Uczestnik.  

2. Organizator nie pokrywa kosztów i wydatków poniesionych przez Uczestników w związku z udziałem w 

Akcji. 

3. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za zasady przeprowadzenia Akcji. Akcja nie jest w żaden 

sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana. 

4. Portal społecznościowy Facebook nie ponosi odpowiedzialności z tytułu organizacji i realizacji niniejszego 

Akcji. Niniejsza Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani organizowana przez portal 

społecznościowy Facebook. 


