REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „W duecie trenujesz, więcej zyskujesz”

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Akcji „W duecie trenujesz, więcej
zyskujesz” (zwanej dalej „Akcją”). Uczestnik Akcji ma prawo do opłaty za karnet za 1 miesiąc
2022 w wysokości 1 zł.
2. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Mega Solar sp. z o.o. z
siedzibą w Łodzi, przy ul. Andrzeja Sacharowa 16, 92-525 Łódź, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000921036, NIP
7282321551, właściciela klubów Fit Forma, zwaną dalej „Organizatorem”.
3. Regulamin Akcji dostępny jest w każdym Klubie Fit Forma oraz na www.fitforma.eu. Akcja
dotyczy wszystkich Klubów Fit Forma.
4. Akcja dotyczy dotychczasowych Klubowiczów z karnetami samoodnawialnymi z
uwzględnieniem pkt 5 poniżej, którzy polecą skorzystanie z Klubu znajomym, a polecona przez
nich osoba zakupi karnet samoodnawialny w Klubie.
5. Klubowicze posiadający karnet samoodnawialny, którzy polecą osobę, która zakupi karnet
samoodnawialny uprawnione są do zapłaty za karnet za kolejny miesiąc (marzec) cenę 1 zł.
Warunki nabycia karnetów przez osoby polecone określone są w Regulaminie Klubowicza
dostępnego we wszystkich Klubach Fit Forma oraz na www.fitforma.eu
II. Czas trwania Akcji oraz warunki uczestnictwa
1. Akcja trwa od 14 do 28 lutego 2022 r.
2. Akcja dotyczy wszystkich osób, które są Klubowiczami w dniu rozpoczęcia Akcji i posiadają
aktywne karnety samoodnawialne.
3. W przypadku gdy wskazane przez Klubowicza osoby we wskazanym w pkt 1 okresie kupią
karnety samoodnawialne, Klubowiczowi przysługuje opłata promocyjna począwszy od marca
2022 r. w wysokości 1 zł i dotyczy kolejnych miesięcy kalendarzowych w ilości odpowiadającej
liczbie poleconych osób, które zakupiły karnety samoodnawialne, lecz nie więcej niż 12 Miesięcy.
4. Wskazana przez Klubowicza osoba może nabyć karnet w recepcji Klubu.
5. W przypadku nabycia karnetu przez osobę poleconą, koniecznym jest wskazanie
następujących danych Klubowicza, który polecił osobę nabywająca karnet:
a) Imię i Nazwisko
b) W przypadku braku możliwości identyfikacji, dodatkowo nazwa Klubu do którego uczęszcza
Klubowicz polecający.
6. W trakcie zakupu karnetu przez poleconą osobę następuje weryfikacja, czy osoba ta fatycznie
została polecona przez Klubowicza.
7. Warunkiem uzyskania przez Klubowicza promocyjnej ceny za miesiąc marzec 2022 r. w
wysokości 1 zł jest pozytywna weryfikacja, o której mowa w ust. 6.

8. W przypadku pozytywnej weryfikacji, opłata za marzec 2022r. należna od Klubowicza, który
polecił swojego znajomego jest korygowana do kwoty 1 zł.
9. Akcja nie dotyczy Klubowiczów, którzy posiadają zadłużenie wobec Fit Formy.
III. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulaminraz Regulamin Klubowicza są jedynymi dokumentami mającymi wiążącą
moc prawną w zakresie realizacji Akcji.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Akcji Uczestnika w wypadku
powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego
Regulaminu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w
szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
4. Każdego Uczestnika Akcji obowiązują wszelkie ogólne zasady przewidziane dla Klubowiczów
Fit Formy opublikowane na stronie www.fitforma.eu w tym w szczególności zawarte w
Regulaminie Klubowicza.

IV. Ochrona danych osobowych
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Mega Solar sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
przy ul. Andrzeja Sacharowa 16, 92-525 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000921036, NIP 7282321551, właściciel klubów Fit
Forma (dalej: my).
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres:Mega Solar sp. Z.o.o Andrzeja Sacharowa 16, 92-525 Łódź
• przez e-mail: biuro@fitforma.eu
2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
• wykonania umowy dotyczącej akcji „W duecie trenujesz, więcej zyskujesz”, w tym
umożliwienia Ci skorzystania z promocji.
• realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na:
o identyfikacji Ciebie jako osoby korzystającej z naszych usług,
o rozpatrywaniu zgłoszeń w tym dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub podjęcia
obrony przed roszczeniami
• • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w obszarze
finansowo – księgowym.
3. Źródło i kategorie przetwarzanych danych
Jeżeli jesteś osobą polecającą Twoje dane otrzymujemy od osoby, którą poleciłeś.
Jeżeli jesteś osobą poleconą Twoje dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie
Możemy przetwarzać Twoje: Imię, Nazwisko, nazwa Klubu z którego korzystasz.
4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane będziemy przetwarzać, co do zasady:
• przez okres trwania Akcji „W duecie trenujesz, więcej zyskujesz”
• do czasu przedawnienia roszczeń z umowy

•

w przypadku przetwarzania danych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych
interesów – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Twoje dane możemy przekazać podmiotom, które świadczą na naszą rzecz różnego rodzaju
usługi, w tym w szczególności: w zakresie IT, hostingu, rachunkowości czy
consultingu. Takie podmioty mogą przetwarzać Twoje dane na podstawie umowy z nami i tylko
zgodnie z naszymi poleceniami.
6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
• prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane
innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego
administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1)
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie ich uniemożliwi wykonanie umowy, w
tym skorzystania z promocji.

