
WARUNKI PROMOCJI 
"Pożegnanie Plaza" 

w klubie Fitness Platinium® w Krakowie przy Al. Pokoju 44 (Galeria Plaza)  
w okresie od dnia 31 sierpnia 2021 r. do dnia poprzedzającego dzień całkowitego 

zamknięcia klubu Fitness Platinium w Galerii Plaza w Krakowie przy al. Pokoju 44 w związku z 
całkowitym zamknięciem Galerii Plaza dla klientów 

 
 

§ 1. ORGANIZATOR 

Organizatorem promocji 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 TRWANIA 

Promocja trwa od dnia 31 sierpnia 2021 r. do dnia poprzedzającego dzień całkowitego 
zamknięcia klubu Fitness Platinium w Galerii Plaza w Krakowie przy al. Pokoju 44 w związku z 
zamknięciem Galerii Plaza dla klientów. 
 

§ 3. KLUBY OBJĘTE PROMOCJĄ 
Promocja odbywa się wyłącznie w klubie Fitness Platinium® w Krakowie przy Al. Pokoju 44 
(Galeria Plaza) (dalej: Klub). 

 
§ 4. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 

1. Udział w promocji jest dobrowolny. 
2. W promocji mogą wziąć udział tylko klienci sieci klubów Fitness Platinium® uprawnieni do 

korzystania z usług świadczonych w klubach sieci Fitness Platinium® na podstawie 
dowolnego karnetu (z wyłączeniem karnetów uprawniających do wejścia do wyłącznie 
innych klubów Fitness Platinium® niż klub w Galerii Plaza), wejścia jednorazowego albo 
karty programów partnerskich akceptowanej w sieci klubów Fitness Platnium®, którzy w 
okresie trwania promocji wejdą do Klubu na jednej z ww. podstaw i wykonają w nim trening 
(dalej: Klient). 

3. Klient, który w czasie trwania promocji przyjdzie do Klubu, wejdzie do niego zgodnie z ust. 2 
niniejszego paragrafu oraz wykona w nim trening otrzyma prezent. 

4. W promocji można wziąć udział tylko jeden raz (prezenty nie podlegają wielokrotności 
pomimo możliwego wielokrotnego spełniania warunków promocji).  

5. W promocji 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 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. 

 
§ 5. PREZENT 

1. Promocja polega na przyznaniu dla Klienta, który spełni warunki promocji prezentu w 
postaci kodu rabatowego o wartości 25 zł do wykorzystania na zakup  Karnet OPEN, Karnet 
HALF OPEN, Karnet OPEN Bratysławska, Karnet OPEN Al. Pokoju 16, Karnet OPEN Solvay lub 
innego karnetu (z wyłączeniem Karnet OPEN na 3 dni) albo usługi EMS w sieci klubów 



Fitness Platinium® (dalej: „kod rabatowy”). Kod rabatowy jest ważny 30 dni liczonych od 
dnia całkowitego zamknięcia klubu Fitness Platinium® w Galerii Plaza w Krakowie przy al. 
Pokoju 44 w związku z całkowitym zamknięciem Galerii Plaza dla klientów. Kodu 
rabatowego nie można wykorzystać na zakup innych towarów i usług niż wskazanych w 
zdaniu pierwszym jak również na zakup wejścia jednorazowego. 

2. Fundatorem kodów rabatowych jest Organizator. 
3. Kod rabatowy zostanie wydany Klientowi w tym Klubie wyłącznie bezpośrednio po 

spełnieniu warunków promocji w dniach i godzinach otwarcia danego Klubu. 
4. Kody rabatowe będą wydawane w terminie od dnia 31 sierpnia 2021 r. do dnia całkowitego 

zamknięcia klubu Fitness Platinium® w Galerii Plaza w Krakowie przy al. Pokoju 44 w 
związku z całkowitym zamknięciem Galerii Plaza dla klientów. 

5. Kody rabatowe będą wydawane danemu Klientowi wyłącznie bezpośrednio po spełnieniu 
przez tego Klienta warunków określonych Regulaminem. 

6. Jeżeli Klient odmawia przyjęcia kodu rabatowego albo nie odbierze go w terminie 
określonym w Regulaminie lub nie zostanie on wydany z uwagi na pozostałe postanowienia 
niniejszego Regulaminu, kod rabatowy przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

7. Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany kodu rabatowego na inny produkt ani 
otrzymania jego ekwiwalentu w formie pieniężnej. 

8. Warunkiem otrzymania kodu rabatowego jest potwierdzenie przez Klienta jego odbioru w 
ewidencji prowadzonej przez Organizatora. Odmowa podpisania ewidencji wiąże się z 
odmową wydania kodu rabatowego. 

8.9. Organizator informuje, że liczba kodów rabatowych, które zostaną wydane w ramach 
promocji wyniesie maksymalnie 2.000 (dwa tysiące). 

9.10. Kod rabatowy Klient może wykorzystać przez okres 30 dni liczonych od dnia całkowitego 
zamknięcia klubu Fitness Platinium® w Galerii Plaza w Krakowie przy al. Pokoju 44 w 
związku z całkowitym zamknięciem Galerii Plaza dla klientów poprzez wpisanie kodu 
rabatowego podczas zakupu usług w sieci klubów Fitness Platinium®. Wpisanie kodu 
rabatowego skutkować będzie obniżeniem ceny za zakup wybranych usług o równowartość 
kodu rabatowego tj. o kwotę 25 zł. Kody rabatowe nie sumują się.  

10.11. W przypadku niewykorzystania kodu rabatowego w terminie, o którym mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu tj. w terminie 30 dni liczonych od dnia całkowitego zamknięcia klubu 
Fitness Platinium® w Galerii Plaza w Krakowie przy al. Pokoju 44 w związku z całkowitym 
zamknięciem Galerii Plaza dla klientów, kod rabatowy przestaje być aktywny, a klientowi nie 
przysługuje uprawnienie do wymiany nieaktywnego kodu na inny produkt lub ekwiwalent 
pieniężny.  

 
 

§ 6. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta do ewidencji 
prowadzonej dla potrzeb udokumentowania osób otrzymujących kod rabatowy (dalej: 
„ewidencja”) jest Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000383004). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony 
Danych właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: 
iod@fitnessplatinium.pl.  

3. Dane osobowe Klienta do ewidencji będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do 
wykonania warunków Promocji, w tym wydania kodu rabatowego 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), w celu wydania kodu rabatowego 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 danego Administratora na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

4. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty świadczące na rzecz danego 
Administratora usługi księgowe, doradztwa podatkowego, dostawcy rozwiązań IT służących 
do obsługi księgowo-podatkowej oraz organy podatkowe. 

5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich. 
6. Dane osobowe Klienta 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. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do 
czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta.  

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 jest dobrowolne, ale niezbędne dla wydania kodu 
rabatowego oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. 

9. Każdemu Klientowi bezpośrednio przed odebraniem kodu rabatowego zostanie przekazana 
klauzula informacyjna. Klauzula ta stanowi załącznik do ewidencji. 

10. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług 
przez Organizatora zawarte są w Regulaminie sieci klubów Fitness Platinium®, w 
Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w Polityce Prywatności na stronie 
https://fitnessplatinium.pl/polityka-prywatnosci/. 

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

2. Regulamin promocji 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 promocji. 

4. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do niniejszej promocji 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 Organizator 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, a w wypadku reklamacji wynikającej z przepisów o 
rękojmi za wady fizyczne w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

https://fitnessplatinium.pl/
https://fitnessplatinium.pl/

