
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SIEĆ KLUBÓW SMART GYM 

(obowiązuje od dnia 25 wrześ nia 2019 r.) 

 

Niniejśzy regulamin (dalej: „Regulamin”) okreś la rodzaje i zakreś uśług ś wiadczonych drogą elektroniczną 

przez śiec  klubo w Smart Gym poprzez wykorzyśtanie śerwiśu Aplikacji online działającej pod adreśem: 

www.śmartgym.club lub z wykorzyśtaniem Kiośku. 

 

Definicje 

§1 

Przez pojęcia (piśane małą lub wielką literą) uz yte w niniejśzym Regulaminie rozumie śię: 

1) Członek Klubu – ośoba, kto ra korzyśta z uśług śieci klubo w Smart Gym oraz wykupiła Karnet;  

2) Nowy Klient – ośoba, kto ra korzyśta z uśług Klubu po raz pierwśzy lub ośoba, kto ra nie pośiada 

aktywnego Karnetu w śieci klubo w Smart Gym. Nowym Klientem Klubu moz e byc  wyłącznie ośoba, 

kto ra ukon czyła 15 lat, nie pośiadająca przeciwwśkazan  lekarśkich do wykonywania c wiczen .  

3) Klient – Członek Klubu, ośoba korzyśtająca z kuponu lub Wejś cia jednorazowego uprawniających 

do korzyśtania z uśług Klubu, ośoba korzyśtająca z programo w partnerśkich, a takz e ośoba 

korzyśtająca z uśług śieci klubo w Smart Gym na podśtawie warunko w akcji promocyjnych lub 

konkurśowych, bądz  kodo w rabatowych. Klientem Klubu moz e byc  wyłącznie ośoba, kto ra 

ukon czyła 15 lat, nie pośiadająca przeciwwśkazan  lekarśkich do wykonywania c wiczen . 

4) Klub – śiec  klubo w Smart Gym lub pośzczego lny klub. 

5) Placówki Klubu – miejśca, w kto rych ś wiadczone śą uśługi Klubu. 

6) Identyfikator – umoz liwiający wejś cie i wyjś cie z Klubu, indywidualnie nadany przez śyśtem 

teleinformatyczny śieci klubo w Smart Gym Klientowi kod generowany podczaś rejeśtracji lub 

podczaś zakon czenia proceśu rejeśtracji na podśtawie wybranych punkto w z biometrycznego 

śkanu palca Klienta. Identyfikator nie śtanowi śkanu linii papilarnych ani śkanu wzoru 

biometrycznego palca Klienta, nie pozwala na odtworzenie linii papilarnych czy wzoru 

biometrycznego palca Klienta. 

7) usunięto 

7a) Karta Klubu – karta wydawana wyłącznie Klientom, kto rzy przy lub po zakupie Karnetu lub 

Wejś cia jednorazowego z przyczyn technicznych nie otrzymali Identyfikatora, kto ry śamodzielnie 

umoz liwia wejś cie do Klubu, ale kto rzy uiś cili opłatę za Kartę Klubu w wyśokoś ci 10,00 zł (dzieśięc  

złotych) brutto i w oparciu o Kartę Klubu oraz przypiśany do niej dodatkowo Identyfikator mogą bez 

prześzko d technicznych wejś c  do Klubu. 

7b) Ścieżka alternatywna – warunki korzyśtania z uśług Klubu umoz liwiające wejś cie do Placo wek 

Klubu wyłącznie podczaś godzin obecnoś ci Perśonelu klubu oraz po uprzedniej kaz dorazowej 

weryfikacji toz śamoś ci Klienta przez perśonel Klubu, bez koniecznoś ci pośiadania Identyfikatora lub 

Identyfikatora i Karty Klubu. Korzyśtanie ze ś ciez ki alternatywnej w związku z przypiśaniem 

członkośtwa wiąz e śię z uiśzczeniem opłaty aktywacyjnej w wyśokoś ci 29,00 zł (dwadzieś cia dziewięc  

złotych) brutto.  

8) Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, kto rą ponośi Nowy Klient w związku z przypiśaniem 

członkośtwa w klubach śieci Smart Gym. 

9) Zawieszenie Karnetu – przerwa w ś wiadczeniu uśług przez Klub i moz liwoś ci korzyśtania z jego 

uśług przez Klienta z zachowaniem członkośtwa. Przez okreś zawieśzenia Karnetu Klient ma prawa 

i obowiązki wynikające z niniejśzego Regulaminu. Zawieśzenie Karnetu wydłuz a okreś 

obowiązywania Karnetu o wykupiony okreś lub okreśy zawieśzenia. 

10) Strona internetowa – śtrona internetowa o adreśie: www.śmartgym.club . 

11) Kiosk – urządzenie teleinformatyczne z zaśtośowanym oprogramowaniem, umoz liwiające 

przetwarzanie i przechowywanie danych, śłuz ące do rejeśtracji Nowych Kliento w, do zarządzania 

indywidualnym kontem Klienta w śyśtemie teleinformatycznym śieci Smart Gym oraz do 

dokonywania płatnoś ci. Kiośki znajdują śię w Placo wkach Klubu. 

12) Karnet – Karnet OPEN i Karnet HALF OPEN. 

http://www.smartgym.club/
http://www.smartgym.club/


12a) Wejście jednorazowe - zobowiązanie Klubu do ś wiadczenia uśług na warunkach okreś lonych w 

Regulaminie Sieci Klubo w Smart Gym® po uiśzczeniu przez Klienta zapłaty ceny okreś lonej w 

obowiązującym cenniku uprawniające Klienta do jednorazowego wejś cia do Klubu w terminie 

wybranym podczaś zakupu tego wejś cia (termin waz noś ci Wejś cia jednorazowego) z uwzględnieniem, 

iz  po wyjś ciu z Klubu ponowne wejś cie nie jeśt moz liwe na podśtawie tego śamego Wejś cia 

jednorazowego. 

       12b) Karnet OPEN - zobowiązanie Klubu do ś wiadczenia uśług na warunkach okreś lonych w 

Regulaminie Sieci Klubo w Smart Gym® po uiśzczeniu przez Klienta ceny okreś lonej w obowiązującym 

cenniku, uprawniający do korzyśtania bez ograniczen  z wśzelkich uśług fitneśś i innych zajęc  grupowych 

znajdujących śię w ofercie Klubu oraz dośtępu do śiłowni Klubu przez okreś 4 tygodni (Karnet OPEN nie 

obejmuje  uśług wyśzczego lnionych w cenniku Smart Gym®). Karnet OPEN moz e byc  odnawiany cyklicznie 

zgodnie z pośtanowieniami Regulaminu Sieci Klubo w Smart Gym®. Karnet OPEN jeśt karnetem śieciowym, 

tj. uprawnia do korzyśtania z uśług we wśzyśtkich placo wkach Sieci Klubo w Smart Gym®. 

     12c) Karnet HALF OPEN - zobowiązanie Klubu do ś wiadczenia uśług na warunkach okreś lonych w 

Regulaminie Sieci Klubo w Smart Gym® po uiśzczeniu przez Klienta ceny okreś lonej w obowiązującym 

cenniku, uprawniający do korzyśtania bez ograniczen  z wśzelkich uśług fitneśś i innych zajęc  grupowych 

znajdujących śię w ofercie Klubu oraz dośtępu do śiłowni Klubu przez okreś 4 tygodni (Karnet HALF OPEN 

nie obejmuje uśług wyśzczego lnionych w cenniku Smart Gym®), z tym zaśtrzez eniem, z e wejś cie do Klubu 

muśi naśtąpic  w godzinach od 6:00 do 16:00, przy czym wyjś cie z Klubu moz e naśtąpic  po godz. 16:00. 

Karnet HALF OPEN moz e byc  odnawiany cyklicznie zgodnie z pośtanowieniami Regulaminu Sieci Klubo w 

Smart Gym®. Karnet HALF OPEN jeśt karnetem śieciowym, tj. uprawnia do korzyśtania z uśług we 

wśzyśtkich placo wkach Sieci Klubo w Smart Gym®. 

13) Okres rozliczeniowy – okreś, na jaki zośtał wykupiony Karnet. 

14) Okres obowiązywania Karnetu – okreś ro wny okreśowi rozliczeniowemu lub okreś powiękśzony 

o czaś wynikający z zawieśzenia Karnetu. 

15) Konto - zbio r zaśobo w i uprawnien  w ramach wewnętrznego śyśtemu przypiśanych konkretnemu 

Klientowi. 

16) Operator Systemu Płatności – podmiot, z kto rym Klub podpiśał umowę w celu umoz liwienia 

Klientom dokonywania płatnoś ci wynikających ze ś wiadczonych przez śiec  klubo w Smart Gym 

uśług. 

17) Aplikacja online – śyśtem teleinformatyczny śłuz ący do obśługi Kliento w lub Nowych Kliento w. 

17a) Live chat – dośtępne na Stronie internetowej narzędzie do komunikowania śię 

uz ytkowniko w Strony internetowej z Biurem Obśługi Klienta Klubo w w czaśie rzeczywiśtym. 

18) Opiekun Prawny – ośoba śprawująca władzę rodzicielśką lub z innego tytułu śprawująca opiekę 

nad Klientem lub Nowym Klientem, kto ry nie ukon czył 18 roku z ycia. 

19) Klub macierzysty – placo wka Klubu, kto rą po dacie 31 śierpnia 2017 r. Nowy Klient wybrał w 
czaśie rejeśtracji, bądz  placo wka Klubu, w kto rej przed datą 1 wrześien  2017 r. Członek Klubu 
zakon czył proceś rejeśtracji, a w przypadku niezakon czenia rejeśtracji placo wka Klubu znajdująca 
śię najbliz ej miejśca zamieśzkania Członka Klubu. W przypadku braku moz liwoś ci uśtalenia klubu 
macierzyśtego w oparciu o miejśce zamieśzkania klubem macierzyśtym jeśt inna dowolnie 
wybrana przez Klub placo wka Klubu. 

20) Personel Klubu – Dyrektor dś. Operacyjnych Smart Gym, manager Klubu, Smart Aśyśtent albo inna 
ośoba dedykowana do obśługi Nowych Kliento w i Kliento w. 
 

 

Postanowienia ogólne 

§ 2 

1. Klub ś wiadczy drogą elektroniczną na rzecz Kliento w lub Nowych Kliento w uśługi polegające na 

moz liwoś ci zakupu Karnetu lub Wejś cia jednorazowego oraz zarządzaniu Kontem Klienta przy 

uz yciu Aplikacji online lub przy uz yciu Kiośku na zaśadach opiśanych w niniejśzym Regulaminie. 

Klub umoz liwia udośtępnienie na indywidualne z ądanie uz ytkownika śieci w tym Klienta lub 

Nowego Klienta poprzez Stronę internetową wyś wietlenie śtrony o okreś lonym adreśie URL, 



zawierającej indywidualnie z ądane przez uz ytkownika śieci w tym Klienta lub Nowego Klienta dane 

informacyjne, obejmujących w śzczego lnoś ci uśługi, informacje dotyczące Klubu, przedśiębiorcy 

prowadzącego śiec  klubo w Smart Gym, profil działalnoś ci oraz informacje kontaktowe, co 

zapewniają śpecjaliśtyczne zakładki. Ponadto Klub ś wiadczy uśługę Live chat oraz udośtępnia 

telefoniczną infolinię.  

2. Klient lub Nowy Klient chcąc korzyśtac  z uśług śieci klubo w Smart Gym zobowiązany jeśt do 

prześtrzegania powśzechnie obowiązujących przepiśo w prawa, pośtanowien  Regulaminu oraz 

Regulaminu śieci klubo w Smart Gym, jak ro wniez  ponośi odpowiedzialnoś c  za śkładane 

oś wiadczenia w związku z zakupem Karnetu lub innych uśług oferowanych przez śiec  klubo w 

Smart Gym. Szczego łowe warunki korzyśtania z uśług Klubu okreś la Regulamin śieci klubo w Smart 

Gym. 

3. Aplikacja online oraz Kiośk mają na celu umoz liwienie rejeśtracji Nowych Kliento w, zarządzanie 

przez Kliento w śwoim Kontem, zakupu Karnetu lub Wejś cia jednorazowego, dokonywania 

płatnoś ci w związku ze ś wiadczonymi przez śiec  klubo w Smart Gym uśługami, jak ro wniez  

umoz liwienie korzyśtania z uśług oferowanych przez śiec  Klubo w Smart Gym w Placo wkach Klubu, 

na zaśadach zgodnych z niniejśzym Regulaminem oraz Regulaminem śieci Klubo w Smart Gym. 

 

 
Pliki „cookies” 

§ 3 

Informacje na temat pliko w „cookieś” zawiera Polityka Prywatnoś ci dośtępna na Stronie internetowej.  

 

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 

§ 4 

1. W celu prawidłowego korzyśtania z uśług śieci klubo w Smart Gym z wykorzyśtaniem Aplikacji 

online oraz Live chat na Stronie internetowej Klient lub Nowy Klient powinien dyśponowac  

śprzętem komputerowym i oprogramowaniem śpełniającym naśtępujące, minimalne wymogi: 

1) połączenie z śiecią Internet; 

2) śyśtem  operacyjny z  rodziny  Windowś,  Linux,  OSX,  Android  lub iOS  w  werśji 

wśpieranej   przez   producenta z uruchomionym  ś rodowiśkiem  graficznym  i z 

zainśtalowanym ekranem o rozdzielczoś ci 1024 x 768 ppi; 

3) przeglądarką w śtabilnej werśji wśpieranej werśji, w trybie graficznym, 

pośiadającą  włączoną  obśługę  JavaScript  i obśługującą  zapytania  typu  CORS  z rodziny: 

Chrome, Firefox, Safari, Edge.  

2. W przypadku korzyśtania przez Klienta lub Nowego Klienta ze śprzętu lub oprogramowania, kto re 

nie śpełnia wymogo w technicznych okreś lonych w uśt. 1, Klub nie gwarantuje prawidłowoś ci 

funkcjonowania Aplikacji online oraz Live chat i zaśtrzega, z e moz e to miec  negatywny wpływ na 

jakoś c  ś wiadczonych uśług. 

3. Klub zaśtrzega śobie prawo do dokonania w kaz dym czaśie zmian parametro w technicznych 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji online. Live chat lub Strony internetowej, 

zmiany interfejśu Aplikacji online, Live chat lub Kiośku. Zmiany te nie śtanowią zmiany niniejśzego 

Regulaminu, o ile nie wpływają na rodzaj i zakreś ś wiadczonych drogą elektroniczną uśług. 

4. Ze względo w bezpieczen śtwa Klub zaśtrzega śobie prawo przerwania połączenia z Klientem lub 

Nowym Klientem po upływie czaśu nie kro tśzym niz  30 śekund od chwili dokonania przez Klienta 

lub Nowego Klienta ośtatniej czynnoś ci przy wykorzyśtaniu Aplikacji online oraz po upływie czaśu 

nie kro tśzym niz  30 śekund od chwili dokonania przez Klienta lub Nowego Klienta ośtatniej 

czynnoś ci przy śkorzyśtaniu z Kiośku. 

5. S wiadczenie przez Klub uśług drogą elektroniczną polegających na moz liwoś ci dokonania zakupu 

Karnetu, Wejś cia jednorazowego, uiśzczenia innych opłat, zarządzania kontem Klienta jeśt 

bezpłatne, chyba z e dla danej czynnoś ci przewidziano obowiązek uiśzczenia opłaty. Wyśokoś c  opłat 

okreś la obowiązujący w Klubie cennik uśług. 



6. Zakazane jeśt dośtarczanie przez Klienta treś ci o charakterze bezprawnym, obraz liwym, treś ci 

nieprawdziwych lub mogących wprowadzic  w błąd, treś ci zawierających wiruśy lub inne złoś liwe 

oprogramowanie, a takz e podejmowanie działan  mogących wywołac  zakło cenia lub uśzkodzenia 

Strony internetowej, Aplikacji online, Live chat lub Kiośku. W razie uzyśkania przez Klub 

zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych 

dośtarczonych przez Klienta lub Nowego Klienta Klub moz e uniemoz liwic  dośtęp do tych danych. 

Klub nie ponośi odpowiedzialnoś ci względem Klienta lub Nowego Klienta za śzkody powśtałe w 

wyniku uniemoz liwienia dośtępu do danych o treś ci opiśanych w zdaniu pierwśzym. 

7. Klient lub Nowy Klient oraz inni uz ytkownicy mogą korzyśtac  z uśług anonimowo, chyba z e 

właś ciwoś c  danej uśługi wymaga podania okreś lonych danych ośobowych. W przypadku jednak 

niedozwolonego śkorzyśtania z uśług (tj. niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi 

przepiśami prawa) Klub ma prawo do przetwarzania danych ośobowych Klienta, Nowego Klienta 

lub innych uz ytkowniko w w zakreśie niezbędnym do uśtalenia ich odpowiedzialnoś ci. Klub 

powiadomi Klienta, Nowego Klienta oraz innych uz ytkowniko w o niedozwolonych działaniach z 

z ądaniem ich niezwłocznego zaprześtania oraz o przetwarzaniu danych ośobowych w powyz ej 

okreś lonym celu. 

8. Do ś wiadczenia uśług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzyśtania z Aplikacji 

online, Live chat lub z Kiośku po zaakceptowaniu Regulaminu oraz Regulaminu śieci Klubo w Smart 

Gym.  

9. Regulamin oraz Regulamin śieci Klubo w Smart Gym jeśt udośtępniony za poś rednictwem Strony 

internetowej w formie umoz liwiającej jego odzyśkanie, odtworzenie, utrwalanie, w śzczego lnoś ci 

Regulamin moz e byc  zapiśany na dyśku i wydrukowany. Regulamin dośtępny jeśt ro wniez  na 

Kiośku. 

10. Klient, Nowy Klient oraz inny uz ytkownik moz e w kaz dej chwili zakon czyc  korzyśtanie z uśług 

ś wiadczonych drogą elektroniczną. W przypadku opuśzczenia Strony internetowej, Aplikacji 

online, Live chat lub Kiośku ś wiadczenie uśług drogą elektroniczną rozwiązuje śię automatycznie 

bez koniecznoś ci śkładania dodatkowych oś wiadczen  woli. 

11. usunięto 
12. Klub nie ponośi odpowiedzialnoś ci za korzyśtanie z Aplikacji online, Live chat, Strony internetowej 

lub z Kiośku w śpośo b śprzeczny z pośtanowieniami Regulaminu. 

13. Za wśzelkie śkutki wynikłe z niewłaś ciwego wypełnienia formularzy przy uz yciu Aplikacji online 

lub Kiośku, w śzczego lnoś ci poprzez podanie przez Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub 

nieprawdziwych danych, odpowiedzialnoś c  ponośi Klient lub Nowy Klient, kto rego dotyczą 

niewłaś ciwie wypełnione formularze. 

 

Odstąpienie od świadczonych usług, reklamacje 

§ 5 

1. Klientowi będącemu konśumentem przyśługuje prawo do odśtąpienia od ś wiadczonych przez śiec  

klubo w Smart Gym uśług bez podania przyczyny w przypadku: 

1) zakupu na odległoś c  tj. z wykorzyśtaniem Aplikacji online pierwśzego Karnetu w ramach 

rozpoczętego członkośtwa w rozumieniu Regulaminu śieci klubo w Smart Gym w terminie 

czternaśtu dni od daty jego zakupu; 

2) zakupu na odległoś c  tj. z wykorzyśtaniem Aplikacji online Wejś cia jednorazowego w 

terminie czternaśtu dni od daty jego zakupu. 

1a. W celu odśtąpienia od ś wiadczonych przez śiec  klubo w Smart Gym uśług, Klient powinien złoz yc  

oś wiadczenie o odśtąpieniu zgodnie ze wzorem, kto ry śtanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu śieci 

Klubo w Smart Gym. Oś wiadczenie o odśtąpieniu od ś wiadczonych przez śiec  klubo w Smart Gym 

uśług Klient moz e złoz yc  w formie piśemnej i dośtarczyc  drogą liśtowną lub ośobiś cie pod adreś: 

Platinium Wellneśś śp. z o.o., ul. Juliuśza Lea 116, 30-133 Krako w.  

2. W przypadku złoz enia oś wiadczenia o odśtąpieniu od ś wiadczonych przez śiec  klubo w Smart Gym 

uśług zwrot płatnoś ci zośtanie dokonany przy uz yciu takiego śamego śpośobu płatnoś ci jaki zośtał 

uz yty przez Klienta, chyba z e Klient wyraz nie zgodzi śię na inny śpośobu płatnoś ci, kto ry nie będzie 



wiązał śię dla niego z z adnymi kośztami. Klub w terminie 14 dni od daty otrzymania oś wiadczenia 

o odśtąpieniu od ś wiadczonych przez śiec  klubo w Smart Gym uśług zwro ci Klientowi nalez noś c , 

przy czym w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu, na wyraz ne z ądanie Klienta, przed 

upływem terminu do odśtąpienia od ś wiadczenia uśług, kwota nalez noś ci zośtanie obliczona 

proporcjonalnie do okreśu obowiązywania Karnetu. 

2a. Prawo odśtąpienia od ś wiadczonych uśług w zakreśie Wejś cia jednorazowego nie przyśługuje w 

przypadku zrealizowania Wejś cia jednorazowego przez Klienta przed upływem terminu do 

odśtąpienia od ś wiadczenia uśług. 

3. Wśzelkie uwagi oraz reklamacje co do uśług ś wiadczonych drogą elektroniczną, pracy placo wek 

Klubu i ich obśługi, reklamacje co do jakoś ci ś wiadczonych uśług oraz inne śkargi lub wniośki mogą 

byc  zgłaśzane w formie piśemnej poprzez pozośtawienie piśma u managera Klubu w placo wce 

Klubu bądz  poprzez prześłanie liśtem na adreś: Smart Gym, ul. Juliuśza Lea 116, 30-133 Krako w z 

dopiśkiem "Reklamacja" albo drogą elektroniczną na adreś bok@śmartgym.club. Reklamacja, 

śkarga lub wniośek powinny zawierac  imię i nazwiśko, opiś śprawy oraz adreś koreśpondencyjny 

lub adreś mailowy, na jaki Klub powinien odpowiedziec , pod rygorem braku moz liwoś ci udzielenia 

odpowiedzi na złoz oną reklamację, śkargę lub wniośek. 

4. Odpowiedz  na reklamacje, śkargi i wniośki zośtanie udzielona w formie piśemnej na wśkazany w 

reklamacji, śkardze lub wniośku adreś do koreśpondencji lub drogą elektroniczną na wśkazany 

adreś mailowy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Klub. O odmowie uwzględnienia 

reklamacji i jej powodach Klub poinformuje ośobę śkładającą reklamację wyśyłając wiadomoś c  na 

wśkazany w toku śkładania reklamacji adreś e-mail lub na adreś do doręczen . 

5. Informacje na temat pozaśądowych metod rozśtrzygania śporo w zawiera Regulamin Sieci Klubo w 

Smart Gym. 

 

Charakterystyka Aplikacji online oraz Kiosku 

§ 6 

1. Aplikacja online śkłada śię z naśtępujących aplikacji: 

1) rejeśtracyjnej śłuz ącej do rejeśtracji Nowych Kliento w i wprowadzania ich danych do bazy 

danych z wyłączeniem Nowych Kliento w korzyśtających ze S ciez ki alternatywnej; 

2) do logowania w celu umoz liwienia Klientowi dośtępu do jego Konta; 

3) Panel Klienta, gdzie Klient moz e przeglądac  hiśtorie śwoich Karneto w i Wejś c  jednorazowych, 

przeglądac  informacje dotyczące jego Konta oraz przechodzic  do innych aplikacji; 

4) Profil Klienta, gdzie Klient moz e zmieniac  śwoje dane ośobowe: numer telefonu, adreś 

zamieśzkania, dane do faktury, dane karty, haśło, zdjęcie profilowe, przedłuz ac , zawieśzac , 

zakan czac  Karnety; 

5) Kup Karnet, dzięki kto rej Klient moz e dokonac  zakupu wybranego przez śiebie Karnetu lub 

Wejś cia jednorazowego, z wyłączeniem pierwśzego karnetu Klienta korzyśtającego ze S ciez ki 

alternatywnej oraz z wyłączeniem Wejś cia jednorazowego Klienta korzyśtającego ze S ciez ki 

alternatywnej; 

6) Zmien  Karnet, dzięki kto rej Klient moz e dokonac  zmiany pośiadanego rodzaju Karnetu. 

2. Kiośk śkłada śię z naśtępujących aplikacji: 

1) rejeśtracyjnej śłuz ącej do rejeśtracji Nowych Kliento w i wprowadzania ich danych do bazy 

danych, w tym do przeprowadzenia proceśu rejeśtracji Nowych Kliento w chcących korzyśtac  

ze S ciez ki alternatywnej bądz  zakon czenia proceśu rejeśtracji ośo b, kto re załoz yły Konto przez 

Aplikację online i kto re chcą miec  przypiśany Identyfikator lub Identyfikator i Kartę Klubu; 

2) do logowania w celu umoz liwienia Klientowi dośtępu do jego Konta; 

3) Panel Klienta, gdzie Klient moz e przeglądac  hiśtorie śwoich Karneto w i Wejś c  jednorazowych,  

przeglądac  informacje dotyczące jego Konta oraz przechodzic  do innych aplikacji; 

4) Profil Klienta, gdzie Klient moz e zmieniac  śwoje dane ośobowe: numer telefonu, adreś 

zamieśzkania, dane do faktury, dane karty, haśło, zdjęcie profilowe, przedłuz ac , zawieśzac , 

zakan czac  Karnety; 



5) Kup Karnet, dzięki kto rej Nowy Klient i Klient moz e dokonac  zakupu wybranego przez śiebie 

Karnetu lub Wejś cia jednorazowego, w tym umoz liwiającej Nowemu Klientowi korzyśtającemu 

ze S ciez ki alternatywnej zakup pierwśzego Karnetu oraz umoz liwiającej zakup Wejś cia 

jednorazowego Klientowi korzyśtającemu ze S ciez ki alternatywnej; 

6) Zmien  Karnet, dzięki kto rej Klient moz e dokonac  zmiany pośiadanego rodzaju Karnetu; 

7) rejeśtrującej wejś cie do Klubu Kliento w korzyśtających ze S ciez ki alternatywnej, a takz e ośo b 

korzyśtających z uśług śieci klubo w Smart Gym na podśtawie warunko w akcji promocyjnych 

lub konkurśowych, bądz  kodo w rabatowych.  

 

 

Zasady korzystania z Aplikacji online 

§ 7 

1. Załoz enie Konta naśtępuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejeśtracyjnego w Aplikacji 

online z tym zaśtrzez eniem, z e pierwśza rejeśtracja i załoz enie Konta przez Nowego Klienta, kto ry 

chce korzyśtac  ze S ciez ki alternatywnej jeśt moz liwa wyłącznie z wykorzyśtaniem Kiośku. Klient 

chcąc załoz yc  Konto przez Aplikację online lub za pomocą Kiośku w przypadku wybrania S ciez ki 

alternatywnej powinien wśkazac  okreś lone w formularzu dane ośobowe wypełniając odpowiednio 

opiśane w nim pola. Naśtępnie Klient śkłada oś wiadczenia o udzieleniu lub nieudzieleniu zgo d. 

Aplikacja online wśkazuje, kto re zgody śą wymagane do ś wiadczenia uśług przez śiec  klubo w Smart 

Gym. Klient lub Nowy Klient zobowiązany jeśt podac  w formularzu rejeśtracyjnym pełne i 

prawdziwe dane. 

2. Załoz enie Konta przez ośobę, kto ra nie ukon czyła 18 roku z ycia jeśt moz liwe po śpełnieniu 

wymagan  okreś lonych w uśt. 1 powyz ej oraz dośtarczeniu do Placo wki Klubu Smart Gym 

prawidłowo wypełnionego i podpiśanego oś wiadczenia o treś ci śtanowiącej załącznik nr 1 do 

Regulaminu, oraz złoz eniu podczaś kon czenia rejeśtracji z wykorzyśtaniem Kiośku oś wiadczenia o 

dośtarczeniu tego dokumentu do Placo wki Klubu. Klient kto ry nie ukon czył 18 roku z ycia, po 

uzupełnieniu danych wśkazanych w uśt. 1 moz e dokon czyc  rejeśtrację wyłącznie przy 

wykorzyśtaniu Kiośku i po potwierdzeniu dośtarczenia do placo wki Klubu oś wiadczenia Opiekuna 

prawnego, wśkazanego w zdaniu pierwśzym niniejśzego pośtanowienia. W formularzu 

rejeśtracyjnym ośoba, kto ra nie ukon czyła 18 roku z ycia podaje dane kontaktowe Opiekuna 

Prawnego w zakreśie okreś lonym w tym formularzu. 

3. Odmowa akceptacji Regulaminu lub Regulaminu śieci klubo w Smart Gym śkutkuje brakiem 

moz liwoś ci śkorzyśtania z uśług Klubu. Klub moz e odmo wic  ś wiadczenia uśług na rzecz Klienta w 

przypadkach okreś lonych w Regulaminie oraz Regulaminie śieci klubo w Smart Gym, a takz e w 

przypadku odmowy akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu śieci klubo w Smart Gym lub podania 

danych niepełnych lub nieprawdziwych lub w przypadku, gdy Klient lub Nowy Klient nie śpełniają 

wymogo w okreś lonych w Regulaminie, a takz e w przypadku niedośtarczenia lub dośtarczenia 

fałśzywych, podrobionych, niepodpiśanych lub niekompletnych oś wiadczen , o kto rych mowa w uśt. 

2 powyz ej lub podania nieprawdziwych danych kontaktowych Opiekuna Prawnego. 

4. usunięto 
5. Na wśkazany przez Klienta lub Nowego Klienta adreś poczty elektronicznej zośtanie wyśłany e-mail 

z proś bą o aktywowanie Konta. Aktywacji Konta dokonuje śię poprzez naciś nięcie przyciśku 

„Aktywuj moje konto”. 

6. W celu zalogowania śię do Aplikacji online nalez y w odpowiednich polach rejeśtracyjnych podac  

adreś e-mail podany przy rejeśtracji i zakładaniu Konta oraz wpiśac  podane podczaś rejeśtracji 

haśło i naciśnąc  przyciśk „Zaloguj”. 

7. Po zalogowaniu do Konta Klient otrzymuje dośtęp do Panelu Klienta, śkąd moz e zarządzac  śwoim 

Kontem oraz dokonywac  zakupu Karnetu lub Wejś cia jednorazowego. Zakon czenie korzyśtania z 

Aplikacji online naśtępuje poprzez wylogowanie.  

8. usunięto 
9. usunięto 
10. usunięto 



11. usunięto 
12. usunięto 
13. usunięto 
14. usunięto 
15. usunięto 
16. usunięto 
17. usunięto 
18. usunięto 
19. Nowy Klient w trakcie rejeśtracji z wykorzyśtaniem Aplikacji online, nie ma moz liwoś ci wykonania 

śkanu wzoru biometrycznego palca i uzyśkania Identyfikatora. Chcąc korzyśtac  z uśług Klubu w 

oparciu o śam Identyfikator lub Kartę Klubu i Identyfikator, Nowy Klient powinien udac  śię do 

Placo wki Klubu i zakon czyc  proceś rejeśtracji poprzez wykorzyśtanie Kiośku. W tym celu nalez y 

poprzez naciś nięcie przyciśku „Pierwśza wizyta” oraz po tym „Dokon cz rejeśtrację” podac  

jednorazowy kod PIN. W przypadku Nowego Klienta, kto ry wyraził zgodę na przepiśanie mu 

śamego Identyfikatora lub kto ry pośiada Kartę Klubu i Identyfikator, Klient ten winien wykonac  

śkan wzoru wybranych punkto w wzoru biometrycznego palca w celu nadania Identyfikatora. Do 

przebiegu procedury opiśanej w niniejśzym uśtępie odpowiednie zaśtośowanie znajduje § 8 uśt. 7-

9 Regulaminu. 

20. Klub informuje, z e ze względo w technicznych m.in. w przypadku wyśtąpienia trwałej 

niemoz liwoś ci wykonania wzoru śkanu wzoru biometrycznego palca i otrzymania Identyfikatora, 

jak ro wniez  moz liwoś ci jego odczytania przy wejś ciu do Klubu, a ponadto w przypadku braku 

moz liwoś ci śkorzyśtania z wejś cia lub wyjś cia z wykorzyśtaniem Karty Klubu i przypiśanego do 

niego dodatkowo Identyfikatora, uzyśkanie śtatuśu Klienta będzie moz liwe wyłącznie na 

warunkach S ciez ki alternatywną. W przypadku wyśtąpienia tego typu ograniczen  i nie śkorzyśtania 

z opcji S ciez ki alternatywnej ośoba, kto ra wykupiła uprzednio Karnet lub Wejś cie jednorazowe 

otrzyma zwrot uiśzczonej ceny za Karnet lub Wejś cie jednorazowe. W celu uzyśkania zwrotu tych 

nalez noś ci ośoba powinna śkontaktowac  śię z Biurem Obśługi Klienta i poinformowac  o tych 

okolicznoś ciach. 

21. W przypadku rejeśtracji z wykorzyśtaniem Aplikacji On-line i braku zgody Klienta na przypiśanie 

Identyfikatora lub Karty Klubu i Identyfikatora, Klient winien udac  śię do placo wki Klubu w celu 

rejeśtracji Konta z wykorzyśtaniem Kiośku i zakupu Karnetu lub Wejś cia jednorazowego na 

warunkach S ciez ki alternatywnej. Klient korzyśtający ze S ciez ki alternatywnej przy kaz dej wizycie 

będzie zobowiązany do rejeśtracji wizyty na Kiośku oraz weryfikacji śwojej toz śamoś ci przez 

perśonel Klubu. Zaśady opiśane w niniejśzym uśtępie mają odpowiednie zaśtośowanie w 

przypadku zmiany śpośobu wejś cia do Klubu przez Klienta.   

 

Zasady korzystania z Kiosku 

§ 8 

1. Korzyśtanie z Kiośku jeśt moz liwe tylko w placo wkach Klubo w lub w innych miejścach wśkazanych 

przez Klub.  

2. Kiośk umoz liwia zarządzanie Kontem i zakup Karnetu lub zakup Wejś cia jednorazowego.  

3. Załoz enie Konta z wykorzyśtaniem Kiośku naśtępuje po naciś nięciu przyciśku „Zało z  Konto” oraz 

po prawidłowym wypełnieniu formularza rejeśtracyjnego udośtępnianego poprzez Kiośk. Klient 

chcąc załoz yc  Konto powinien wśkazac  okreś lone w formularzu dane ośobowe wypełniając 

odpowiednio opiśane w nim pola. Klient lub Nowy Klient zobowiązuje śię do podania w formularzu 

rejeśtracyjnym pełnych i prawdziwych danych. 

4. Załoz enie Konta przez ośobę, kto ra nie ukon czyła 18 roku z ycia jeśt moz liwe po śpełnieniu 

wymagan  okreś lonych w uśt. 3 powyz ej oraz dośtarczeniu do Placo wki Klubu Smart Gym 

oś wiadczenia o treś ci śtanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu, prawidłowo wypełnionego 

i podpiśanego oraz złoz eniu podczaś rejeśtracji z wykorzyśtaniem Kiośku oś wiadczenia o 

dośtarczeniu tego dokumentu do Placo wki Klubu.  W formularzu rejeśtracyjnym ośoba, kto ra nie 

ukon czyła 18 roku z ycia podaje dane kontaktowe Opiekuna Prawnego. 



5. Treś ci odpowiednich zgo d zośtaną wyś wietlone w Kiośku. Kiośk wśkazuje i informuje, kto re zgody 

śą wymagane do ś wiadczenia uśług przez śiec  klubo w Smart Gym.  

6. Odmowa akceptacji Regulaminu lub Regulaminu śieci klubo w Smart Gym śkutkuje brakiem 

moz liwoś ci śkorzyśtania z uśług Klubu. Klub moz e odmo wic  ś wiadczenia uśług na rzecz Klienta w 

przypadkach okreś lonych w Regulaminie oraz Regulaminie śieci klubo w Smart Gym a takz e w 

przypadku odmowy akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu śieci klubo w Smart Gym lub podania 

danych niepełnych lub nieprawdziwych lub w przypadku, gdy Klient lub Nowy Klient nie śpełniają 

wymogo w okreś lonych w Regulaminie, a takz e w przypadku niedośtarczenia lub dośtarczenia 

fałśzywych, podrobionych, niepodpiśanych lub niekompletnych oś wiadczen , o kto rych mowa w uśt. 

4 powyz ej lub podania nieprawdziwych danych kontaktowych Opiekuna Prawnego. 

7. Po wyraz eniu niezbędnych zgo d i naciś nięciu przyciśku „Dalej” na telefon Klienta zośtanie 

prześłana wiadomoś c  z wykorzyśtaniem uśługi SMS z jednorazowym kodem PIN, kto ry nalez y 

wprowadzic  do Kiośku w odpowiednim polu formularza. Po wprowadzeniu prześłanego kodu PIN 

nalez y naciśnąc  przyciśk „Potwierdzam”. 

8. Po potwierdzeniu jednorazowego kodu PIN zośtanie wyś wietlona informacja o prawidłowym 

śpośobie przyłoz enia palca do czytnika wzoru biometrycznego.  

9. Naśtępnie Nowy Klient chcąc uzyśkac  Identyfikator lub Identyfikator i Kartę Klubu powinien 

przyłoz yc  palec do czytnika wzoru biometrycznego. Po prawidłowym ześkanowaniu wzoru 

biometrycznego palca i nadaniu Identyfikatora zośtanie wyś wietlona oferta. W przypadku 

niemoz liwoś ci uzyśkania w śpośo b okreś lony w zdaniu poprzedni Identyfikatora, kto ry 

śamodzielnie umoz liwi wejś cie do Klubu, Nowy Klient będzie mo gł podjąc  pro bę rejeśtracji z 

wykorzyśtaniem Karty Klubu. Rejeśtracja z wykorzyśtaniem Karty Klubu polega na przypiśaniu do 

Karty Klubu dodatkowo Identyfikatora z wykorzyśtaniem Kiośku i zakupie tej Karty Klubu przez 

Klienta. Sprzedaz  Karty Klubu i rejeśtracja Klienta odbywa śię na recepcji Klubu.  Po zalogowaniu 

do Konta Klient otrzymuje dośtęp do Panelu Klienta, śkąd moz e zarządzac  śwoim Kontem oraz 

dokonywac  zakupu Karnetu lub Wejś cia jednorazowego. Zakon czenie korzyśtania z Kiośku 

naśtępuje poprzez wylogowanie.  

10. usunięto 
11. usunięto 
12. usunięto 
13. usunięto 
14. usunięto 
15. usunięto 
16. usunięto 
17. usunięto 
18. usunięto 
19. usunięto 
20. usunięto 
21. usunięto 
22. usunięto 
23. usunięto 
24. usunięto 
25. usunięto 
26. Do rejeśtracji na Kiośku zaśtośowanie znajduje § 7 uśt. 19 Regulaminu, z tym zaśtrzez eniem z e 

Nowy Klient, kto ry chce korzyśtac  z uśług Klubu na warunkach S ciez ki alternatywnej moz e dokonac  

rejeśtracji wyłącznie z wykorzyśtaniem Kiośku, a do dokon czenia rejeśtracji nie jeśt konieczne 

uzyśkanie Identyfikatora. Klient chcący śkorzyśtac  z uśług Klubu w oparciu o Karnet lub Wejś cie 

jednorazowe na zaśadach S ciez ki alternatywnej, po dokonaniu rejeśtracji śwojej wizyty na Kiośku 

winien kaz dorazowo przy wejś ciu przejś c  weryfikację poprzez okazanie dokumentu toz śamoś ci 

perśonelowi Klubu. 
27. W przypadku zmiany przez Klienta śpośobu wejś cia do Klubu w trackie ciągłoś ci Okreśu 

obowiązywania Karnetu moz e zośtac  naliczona opłata dodatkowa w wyśokoś ci  10,00 zł (dzieśięc  

złotych) brutto   

 



Zasady rejestracji i administrowania kartą płatniczą 

§ 81 

1. W czaśie zakładania Konta oraz w trakcie korzyśtania z Konta Klient moz e nieodpłatnie 

zarejeśtrowac  w Koncie kartę płatniczą. Rejeśtracja karty płatnicze naśtępuje wyłącznie w celu 
dokonywania zakupo w w Aplikacji online przy udziale Operatora Syśtemu Płatnoś ci bez potrzeby 

kaz dorazowego podawania danych tej karty. 

2. W celu rejeśtracji karty płatniczej w Koncie Klient, w ramach proceśu zakupowego, podczaś wyboru 

metody płatnoś ci powinien podac  dane pośiadanej karty płatniczej (16-cyfrowy numer  karty 

płatniczej, datę waz noś ci karty płatniczej, kod CVV2/CVC2) oraz wyrazic  zgodę na jej rejeśtrację. 

Rejeśtracja karty płatniczej naśtępuje ro wniez  w przypadku wyraz enia przez Klienta zgody na 

automatyczne płatnoś ci cykliczne, kto re pobierane będą do czaśu wycofania zgody na płatnoś ci 

cykliczne, upływu okreśu waz noś ci karty lub uśunięcia karty zgodnie z uśt. 5 niniejśzego paragrafu. 

3. Prawidłowa rejeśtracja karty płatniczej śkutkuje zapiśaniem zaśzyfrowanych danych karty 

płatniczej w Koncie Klienta i umoz liwia ich wykorzyśtywanie przy kolejnych płatnoś ciach. 

4. Klient zobowiązany jeśt do podania danych właśnej karty płatniczej i odpowiada za zapewnienie 

kompletnoś ci i rzetelnoś ci danych zapiśanych i przechowywanych w Koncie w ramach rejeśtracji 

karty płatniczej, a w przypadku zmiany danych, w celu śkorzyśtania z moz liwoś ci dokonywania 

zakupo w w Aplikacji online bez potrzeby kaz dorazowego podawania danych tej karty, zobowiązany 

jeśt ponownie dokonac  rejeśtracji. 

5. Klient moz e zarejeśtrowac  w Koncie nieograniczoną liczbę kart płatniczych i moz e nimi zarządzac  

poprzez ich uśuwanie w kaz dym czaśie po zalogowaniu na Konto. 

6. Klient zobowiązany jeśt do: 

a) prześtrzegania zaśad pośługiwania śię karta płatniczą uśtalonych z jej wydawcą, w 

śzczego lnoś ci w zakreśie pośtępowania w przypadku utraty karty, jak i w zakreśie 

bezpieczen śtwa; 

b) biez ącego monitorowania tranśakcji płatniczych dokonywanych kartą płatnicza w Aplikacji 

online oraz niezwłocznego zgłaśzania do Biura Obśługi Klienta wśzelkich śtwierdzonych 

niezgodnoś ci lub nieprawidłowoś ci. 

 

Zasady korzystania z Live chat 

§ 82 

1. Celem zapewnienia uz ytkownikom Strony internetowej biez ącego kontaktu z konśultantem Biuro 

Obśługi Klienta, w ramach kto rego udzielane będą podśtawowe informacje o funkcjonowaniu śieci 

Smart Gym i pośzczego lnych Klubo w Klub udośtępnia Live chat. Celem uniknięcia wątpliwoś ci Klub 

informuje, z e za poś rednictwem Live chat Klub nie dokonuje zapiśo w na zajęcia, śprzedaz y 

Karneto w, Wejś c  jednorazowych ani innych uśług, nie rozpatruje reklamacji i śkarg, a ponadto ze 

względo w zapewniania zaśad weryfikacji Kliento w nie przyjmuje oś wiadczen  o odśtąpieniu od 

umowy, jej wypowiedzeniu albo rozwiązaniu oraz w przedmiocie wycofania udzielonych zgo d. 

2. Celem śkorzyśtania z Live chat nalez y wybrac  okienko Live chat, śformułowac  treś c  wiadomoś ci i 

kliknąc  w przyciśk „Wyś lij”.  

3. Live chat umoz liwia wyśyłanie wiadomoś ci w trybie online oraz w trybie offline, przy czym tryb 

online oznacza, z e konśultant śieci Klubo w jeśt dośtępny na Live chat natomiaśt tryb offline, z e 

konśultant śieci Klubo w nie jeśt dośtępny na Live chat. Komunikator Live chat zawiera aktualną w 

chwili jego włączenia informację o trybie online albo offline. 

4.  Live chat w trybie online jeśt dośtępny w godzinach od 8:00 – 18:00 od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni uśtawowo wolnych od pracy. W innych dniach i godzinach niz  okreś lone 

w zdaniu poprzednim Live chat jeśt w trybie offline.  

5. Konśultanci śieci Klubo w udzielają informacji w odpowiedzi na pytania śkierowane z 

wykorzyśtaniem Live chat w miarę moz liwoś ci na biez ąco, o ile Live chat w chwili wyśłania 

wiadomoś ci jeśt w trybie online. Odpowiedzi na wiadomoś ci śkierowane w trybie offline kierowane 

śą w miarę moz liwoś ci niezwłocznie po aktywowaniu Live chat do trybu online.   

 



Biuro Obsługi Klienta – kontakt telefoniczny 

§ 83 

1. Klub zapewnia udzielanie informacji o Klubach i zaśadach korzyśtania i ś wiadczenia uśług w 

Klubach w drodze kontaktu telefonicznego z konśultantami Biura Obśługi Klienta. Celem uniknięcia 

wątpliwoś ci Klub informuje, z e za poś rednictwem kontaktu telefonicznego Klub nie dokonuje 

zapiśo w na zajęcia, śprzedaz y Karneto w, Wejś c  jednorazowych ani innych uśług, nie rozpatruje 

reklamacji i śkarg, a ponadto ze względo w zapewniania zaśad weryfikacji Kliento w nie przyjmuje 

oś wiadczen  o odśtąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu albo rozwiązaniu oraz oś wiadczen  w 

przedmiocie wycofania udzielonych zgo d. 

2. Informacje o godzinach pracy Biura Obśługi Klienta oraz numerze kontaktowym zawarte zośtały 

na Stronie internetowej. 

 

Polityka Ochrony Prywatności 

§ 9 

1. Adminiśtratorem danych ośobowych Klienta jeśt: Platinium Wellneśś śp. z o.o. z śiedzibą w 

Krakowie (30-133) przy ul. Juliuśza Lea 116 wpiśana do rejeśtru przedśiębiorco w prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-S ro dmieś cia w Krakowie, XI Wydział Gośpodarczy  Krajowego 

Rejeśtru Sądowego pod numerem KRS: 0000383004 (dalej: „Adminiśtrator”). 

2. Adminiśtrator powołał Inśpektora Ochrony Danych.  Adminiśtrator wśkazuje dane kontaktowe 

właś ciwe w śprawach związanych z przetwarzaniem danych ośobowych: iod@śmartgym.club.  

3. Dane ośobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w śpośo b okreś lony w Regulaminie, 

będą przetwarzane przez Adminiśtratora, przede wśzyśtkim: (i) w celu i zakreśie niezbędnym do 

wykonania zawartej Umowy na podśtawie art. 6 uśt. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu 

Europejśkiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  śprawie ochrony ośo b fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych ośobowych i w śprawie śwobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo lne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w 

celu wykonania obowiązku prawnego na podśtawie art. 6 uśt. 1 lit. b) ogo lnego rozporządzenia o 

ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Adminiśtratora marketingu uśług właśnych, 

dochodzenia lub obrony w śprawie rośzczen  lub praw kto regokolwiek z Adminiśtratoro w, w celu 

przeciwdziałania naduz yciom ze śtrony klienta, w celu zapewnienia bezpieczen śtwa ośo b oraz 

mienia Adminiśtratora - na podśtawie art. 6 uśt. 1 lit. f) ogo lnego rozporządzenia o ochronie 

danych.  

4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na 

przetwarzanie danych ośobowych w pośtaci danych biometrycznych (danych daktylośkopijnych), 

dane te będą przetwarzane przez Adminiśtratora w oparciu o art. 6 uśt. 1 lit. a) ogo lnego 

rozporządzenia o ochronie danych w celu weryfikacji toz śamoś ci Klienta oraz odnotowania wejś cia 

do Klubu jako ośoby uprawnionej. 

5. W przypadku udzielenia przez Klienta, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych ośobowych w 

celach wyśyłania newślettera albo w celach marketingowych po wygaś nięciu umowy podane dane 

przetwarzane będą w tych celach na podśtawie wyraz onej zgody - w oparciu o art. 6 uśt. 1 lit. a) 

ogo lnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z 

zapiśem do newślettera lub zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na prześyłanie za pomocą 

ś rodko w komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na uz ywanie 

telekomunikacyjnych urządzen  kon cowych, kto rych Klient jeśt uz ytkownikiem (telefonu, 

komputera) oraz automatycznych śyśtemo w wywołujących, w/w kanały komunikacji będą 

wykorzyśtywane przez Adminiśtratora w celach marketingu uśług właśnych – wyśyłanie Klientowi 

Newślettera.    

5a. W przypadku wyraz enia zgody na dokonywanie zakupo w w Aplikacji online bez potrzeby 

kaz dorazowego podawania danych karty płatniczej podane dane będą przetwarzane na podśtawie art. 

6 uśt. 1 lit a) ogo lnego rozporządzenia o ochronie danych.  

6. Odbiorcami danych ośobowych Klienta mogą byc  podmioty wśpo łpracujące z Adminiśtratorem w 

zakreśie ś wiadczonych na rzecz Adminiśtratora uśług drogą elektroniczną (np. podwykonawcy) 



takie jak podmioty ś wiadczące uśługi IT, operacyjne, kśięgowe, prawne, dochodzenia nalez noś ci, 

marketingowe, dośtarczające Adminiśtratorowi rozwiązania informatyczne do obśługi Klienta, 

podmioty ś wiadczące uśługi płatnoś ci oraz podmioty dośtarczające uśługi techniczne wśpierające 

uśługi płatnoś ci.  

7. Adminiśtrator nie będzie przekazywał danych ośobowych Klienta do pan śtw trzecich. 

8. Dane ośobowe Klienta będą przechowywane przez czaś trwania zawartej umowy oraz po jej 

zakon czeniu, w celu realizacji przez Adminiśtratora praw i obowiązko w wynikających z 

obowiązujących przepiśo w prawa, w tym w śzczego lnoś ci przepiśo w podatkowych, przepiśo w 

dotyczących przedawnienia rośzczen , w przypadku przetwarzania danych ośobowych na 

podśtawie zgody - do czaśu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych ośobowych na 

podśtawie art. 6 uśt. 1 lit. f) ogo lnego rozporządzenia o ochronie danych do czaśu zgłośzenia przez 

Klienta śprzeciwu. 

9. Klient ma prawo do dośtępu do śwoich danych ośobowych, ich śprośtowania, uśunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do śprzeciwu wobec dalśzego przetwarzania danych 

ośobowych na podśtawie art. 6 uśt. 1 lit. f) ogo lnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do 

przenośzenia danych ośobowych oraz prawo do wnieśienia śkargi do organu nadzorczego w 

zakreśie ochrony danych ośobowych. 

10. Podanie przez Klienta danych ośobowych w proceśie zawarcia Umowy jeśt dobrowolne, ale 

niezbędne dla wykonania Umowy (nie dotyczy to danych biometrycznych, w pośtaci danych 

daktylośkopijnych, o kto rych mowa w uśt. 4 powyz ej, jak ro wniez  danych, o kto rych mowa w uśt. 5 

i 5a powyz ej). 

 

Własność intelektualna 

§ 10 

Wśzelkie znaki handlowe, logo oraz znaki śerwiśowe uz yte za poś rednictwem Strony internetowej, Kiośku 

jak ro wniez  Aplikacji online śtanowią przedmiot ochrony zgodnie z uśtawą o prawie autorśkim, a ich 

przetwarzanie, modyfikacja lub wykorzyśtanie na jakimkolwiek polu ekśploatacji jeśt zabronione. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 11 

1. Klub ma prawo zablokowac  dośtęp do Aplikacji online, Strony internetowej, Live chat lub do Kiośku 

z waz nych przyczyn, w tym w śzczego lnoś ci w razie śtwierdzenia nieprawidłowoś ci w ich 

korzyśtaniu, w tym wyśtąpienia okolicznoś ci, kto re mogłyby narazic  na śzkodę Klienta, Nowego 

Klienta lub Klub. 

2. Właś cicielem śieci klubo w Smart Gym oraz podmiotem ś wiadczącym drogą elektroniczną 

okreś lone w Regulaminie uśługi jeśt Platinium Wellneśś Spo łka z ograniczoną odpowiedzialnoś cią 

z śiedzibą w Krakowie, ul. Juliuśza Lea 116, 30-133 Krako w, wpiśaną do rejeśtru przedśiębiorco w 

Krajowego Rejeśtru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-S ro dmieś cia 

w Krakowie, XI Wydział Gośpodarczy Krajowego Rejeśtru Sądowego, pod numerem 

KRS: 0000383004, NIP: 6772356421, REGON: 121499796. 

3. Wśzyśtkie załączniki śtanowią integralną częś c  niniejśzego Regulaminu. 

4. O zmianie Regulaminu Klub poinformuje Klienta poprzez zamieśzczenie śtośownej informacji na 

Stronie internetowej, Aplikacji online lub Kiośku oraz drogą elektroniczną za poś rednictwem 

wiadomoś ci e-mail śkierowanej na adreś e-mail Klienta wśkazany na Koncie. W razie zmiany 

Regulaminu Klient ma prawo do rezygnacji z Karnetu bez zachowania okreśu wypowiedzenia ze 

śkutkiem na ośtatni dzien  obowiązywania Karnetu. W przypadku braku akceptacji zmian 

wynikających ze zmiany ceny Karnetu Karnet nie zośtanie automatycznie odnowiony. W razie 

nieśkorzyśtania z prawa do rezygnacji z Karnetu uwaz a śię, z e Klient akceptuje wprowadzone 

zmiany Regulaminu. 

5. Szczego lnymi zagroz eniami związanymi z korzyśtaniem z śieci internet w tym ze ś wiadczonych 

przez Klub uśług drogą elektroniczną jeśt działalnoś c  tzw. hakero w mająca na celu włamanie śię do 

śyśtemu Klubu oraz Klienta lub Nowego Klienta oraz moz liwoś c  „zainfekowania” śyśtemu 



teleinformatycznego przez złoś liwe oprogramowanie tworzone gło wnie w celu wyrządzenia śzko d, 

takich jak „konie trojan śkie”, „robaki”. Celem uniknięcia zagroz en  z tym związanych zaleca śię 

śtośowanie aktualnego oprogramowania antywiruśowego. Klub informuje, z e podejmuje działania 

mające na celu zminimalizowanie ryzyk, o kto rych mowa w zdaniu pierwśzym, jednakz e Klient i 

Nowy Klient przyjmuje do wiadomoś ci, iz  nie iśtnieją śpośoby całkowitego i pełnego 

zabezpieczenia przed wśkazanymi niepoz ądanymi działaniami.  

6. W celu realizacji uprawnien  okreś lonych w Regulaminie uprawniony moz e w dowolnej chwili 

podejmowac  kontakt z właś cicielem śieci Klubo w za poś rednictwem: 

1) poczty tradycyjnej na adreś:  Platinium Wellneśś śp. z o.o. z śiedzibą w Krakowie,  ul. Juliuśza 

Lea 116, 30-133 Krako w; 

2) poczty elektronicznej pod adreśem: bok@śmartgym.club 

 


