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Informacja i oświadczenie opiekuna prawnego - treningi EMS 

Właściciel sieci klubów Fitness Platinium spółka 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 informuje, że 

występują następujące przeciwskazania do korzystania z treningu EMS: 

1. aktywne implantowane wyroby medyczne AIMD (np. rozrusznik serca, aparaty słuchowe, implanty ślimakowe, 

implanty siatkówki, pompy infuzyjne, pompy insulinowe); 

2. choroby serca; 

3. padaczka; 

4. ciąża; 

5. gruźlica; 

6. nowotwory złośliwe; 

7. choroby neurologiczne; 

8. przepuklina brzuszna; 

9. zakrzepica lub skłonność do zakrzepów (trombofilia, problemy z krzepliwością krwi); 

10. stany gorączkowe; 

11. ostre zakażenie bakteryjne i wirusowe; 

12. cukrzyca; 

13. krwawienia (krwotoki), tendencje do ciężkich krwawień (hemofilia); 

14. rany, stany zapalne, oparzenia, podrażniania, egzemy w obszarze elektrod; 

15. zaburzenia krążenia tętniczego krwi; 

16. miażdżyca w zaawansowanym stadium. 

Ponadto właściciel klubów informuje, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących możliwości korzystania z 

treningów EMS w związku z wystąpieniem innej niż powyżej wskazana jednostki chorobowej lub stanu fizjologicznego, 

przed przystąpieniem do treningu EMS Klient powinien skonsultować się ze swoim lekarzem. 

 

1. Ja, niżej podpisany/-a _________________________________________ (imię i nazwisko), zamieszkały/-a w 

__________________________________________________________________________________ (adres), 

posiadający/-a PESEL nr: _________________________________________ (numer PESEL), będący/-a Opiekunem 

Prawnym _________________________________________  (imię, nazwisko osoby będącej pod opieką), 

zamieszkałego/-ej _________________________________________ (adres), posiadającego/-ej PESEL numer 

_________________________________________ (numer PESEL) (zwanego dalej „Klient”) oświadczam, że 

zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług EMS w Klubach Sieci Fitness Platinium®, jak również z 

Regulaminem Promocji „Trening EMS na start” w Klubie Sieci Fitness Platinium® przy ul. Cystersów nr 26 w 

Krakowie oraz, że wyrażam zgodę na korzystanie przez Klienta z usług EMS w klubach Fitness Platinium®, a także 

biorę pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez Klienta podczas pobytu na terenie sieci Klubów 

Fitness Platinium.  

Jako numer kontaktowy wskazuję: _________________________________________ (numer telefonu). 

2. Wyrażam zgodę na karę pieniężną w wysokości 10,00 zł za każdą nieobecność Klienta na treningu EMS, na który 

Klient był zapisany, a z którego zrezygnował nie wypisując się z niego za pośrednictwem portalu dla Klientów 

służącego do zarządzania zapisami na zajęcia z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem. 

3. Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z powyższą informacją na temat przeciwwskazań do stosowania treningu EMS 

i oświadczam, iż według posiadanej wiedzy nie występują u Klienta żadne przeciwwskazania do stosowania treningu 

EMS. Zobowiązuję się w przypadku zmiany stanu zdrowia Klienta, która to zmiana mogłaby skutkować wystąpieniem 

przeciwwskazań do stosowania treningu EMS lub wątpliwościami w tym zakresie, niezwłocznie doprowadzić do 

przerwania stosowania treningu EMS przez Klienta. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w niniejszej informacji w celu korzystania przez Klienta z treningu EMS. Zgoda może być w każdym czasie wycofana 

co będzie wiązało się z przerwaniem treningów EMS przez Klienta.  

_________________________________________ 
 podpis Opiekuna Prawnego KLIENT 



KLAUZULA INFORMACYJNA  -  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz 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”). 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: iod@fitnessplatinium.pl.   

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora: 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) (dalej: RODO), 2) w celu dochodzenia lub obrony w 

sprawie roszczeń lub praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 3) w celu korzystania z 

treningów EMS na podstawie wyrażonej zgody - w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz 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 prawne, operacyjne oraz 

IT w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta. 

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych ani danych osobowych Klienta do państw 

trzecich. 

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy 

oraz po jej zakończeniu przez czas wynikający z 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 

sprzeciwu.  

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich oraz Klienta 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. Ma Pani/Pan prawo do 

przenoszenia swoich i Klienta danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu 

administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu 

administratorowi. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w oświadczeniu oraz podanie danych osobowych Klienta 

jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania umowy. 

__________________________________ 

        Podpis Opiekuna Prawnego KLIENTA 


