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Regulamin Akcji 

„Pokaż swój sportowy look i zdobądź punkt!” 

w Sieci Klubów Smart Gym® 

w okresie od dnia 13 maja 2020 r. do dnia 19 maja 2020 r. 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Akcji pod nazwą „Pokaż swój sportowy look i zdobądź punkt!” w Sieci Klubów 

Smart Gym® w okresie od dnia 13 maja 2020 r. do dnia 19 maja 2020 r. (dalej: „Akcja”) 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 numerem 

KRS 0000383004, posiadająca NIP: 677-235-64-21, REGON: 121499796 oraz kapitał zakładowy 

3.110.000,00 złotych („Organizator”), prowadząca Sieć Klubów Fitness pod nazwą Smart 

Gym®. 

2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się Akcja, w tym 

również warunki i zasady przyznania Punktu oraz przebieg postępowania reklamacyjnego. 

3. Akcja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Udział w Akcji jest dobrowolny.  

§2. Cele Akcji 

Celem Akcji jest promowanie aktywnego stylu życia oraz Sieci Klubów Smart Gym®. 

§3. Czas trwania Akcji 

Akcja rozpoczyna się dnia 13 maja 2020 (tj. środa) z chwilą opublikowania informacji o Akcji na 

oficjalnym koncie Sieci Klubów Smart Gym smart_gym_club na portalu Instagram i trwa do dnia 19 

maja 2020 roku (tj. do wtorku) do godz. 23:59:59. 

§4. Uczestnicy Akcji 

1. Uczestnikami Akcji mogą być tylko osoby posiadające publiczne konto w serwisie Instagram oraz 

będące równocześnie Klientami Sieci Klubów Smart Gym uprawnionymi do udziału w Programie 

Lojalnościowym "#trenujwdomu CHALLENGE" w Sieci Klubów Smart Gym® w okresie od dnia 

16 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. (dalej: „Program Lojalnościowy”) zgodnie z 

postanowieniami regulaminu tego Programu Lojalnościowego zamieszczonego na stronie 

internetowej https://smartgym.club/ („Uczestnicy”).  

2. Uczestnicy Akcji zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do 

udziału w Akcji i przestrzegania jego postanowień. 

3. W Akcji 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 Organizatorem osobowo lub kapitałowo, jak również ich pracownicy, 

współpracownicy oraz osoby świadczące usługi i współpracujące z Organizatorem lub 
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podmiotami powiązanymi z nim osobowo lub kapitałowo, w związku z prowadzoną przez nich 

działalnością gospodarczą lub organizowaną Akcją lub Programem Lojalnościowym.  

§5. Zadanie 

1. Aby wziąć udział w Akcji w czasie jego trwania Uczestnik zobowiązany jest: 

1) wykonać zadanie polegające na zaprezentowaniu  się przez Uczestnika w sportowym 

stroju/stylizacji (zwane dalej: „Zadaniem”), 

2) zamieścić na swoim publicznym koncie na portalu Instagram zgłoszenie poprzez 

zamieszczenie publicznego postu ze zgłoszeniem zawierającym udokumentowanie 

wykonania Zadania w formie zdjęcia wraz z opisem zawierającym następujący hasztag: 

#trenujwdomuchallenge i utrzymywać takie zgłoszenie do dnia zakończenia 

obowiązywania Akcji (zwane dalej: „Zgłoszeniem”). 

2. Momentem dokonania skutecznego Zgłoszenia jest moment jego publikacji na publicznym koncie 

Instagram w czasie trwania Akcji. Organizator informuje, że Zgłoszenie nie może polegać na 

oznaczeniu hasztagiem zdjęcia opublikowanego na portalu Instagram przed dniem rozpoczęcia 

Akcji. 

3. Zamieszczone w Zgłoszeniu 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 ani Sieci Klubów. 

4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zgodność zawartych w Zgłoszeniu treści z obowiązującym 

prawem, w szczególności w zakresie dóbr osobistych czy praw osób trzecich, w tym za naruszenie 

praw autorskich podmiotu trzeciego w związku z wykonaniem Zadania, praw do wizerunku lub 

danych osobowych. 

5. Uczestnik może opublikować w czasie Akcji jedno Zgłoszenie. 

6. W wypadku opublikowania podczas Akcji większej liczby Zgłoszeń aniżeli jedno, kolejne 

Zgłoszenia nie będą nagradzane. 

 

§6. Nagrody 

1. Nagrodą dla każdego Uczestnika, który wypełni wszystkie warunki określone w Regulaminie jest 

1 (słownie: jeden) Punkt do wykorzystania wyłącznie przez Uczestnika w ramach Programu 

Lojalnościowego "#trenujwdomu CHALLENGE" w Sieci Klubów Smart Gym® w okresie od 

dnia 16 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. 

2. Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany Nagrody na inną ani otrzymania jej 

ekwiwalentu w formie pieniężnej. 

3. Laureat uprawniony do wykorzystania Nagrody nie może przenieść prawa do odebrania i 

wykorzystania tej Nagrody na osobę trzecią. 

4. Organizator informuje, że Nagroda przyznana w niniejszej Akcji może zostać wykorzystana 

wyłącznie na poczet realizacji warunków otrzymania nagrody w Programie Lojalnościowym. 

Fundatorem nagród w Programie Lojalnościowym jest Organizator, a wartość poszczególnej 

nagrody w Programie Lojalnościowym jest zwolniona od podatku dochodowego od osób 

fizycznych. 

§7. Przyznawanie Nagród 
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1. Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w Regulaminie lub naruszające regulamin 

serwisu Instagram nie będą brane przez Organizatora pod uwagę. 

2. Uczestnik Akcji może zostać Laureatem nie więcej niż jeden raz. 

3. Organizator poinformuje każdego z Laureatów, któremu została przyznana Nagroda poprzez 

indywidualny kontakt z Laureatem za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie 

Instagram. W odpowiedzi na tę wiadomość Laureat powinien niezwłocznie wskazać swoje dane, 

tj.: imię, nazwisko oraz adres e-mail podany na Koncie Klienta w Portalu dla Klientów (w razie 

braku Konta Klienta imię, nazwisko i trzy ostatnie cyfry nr karty programu partnerskiego 

akceptowanej przez Organizatora lub w razie braku karty programu partnerskiego - trzy ostatnie 

cyfry numeru telefonu). Na tej podstawie Organizator dokona przypisania jednego Punktu 

zdobytego przez Uczestnika jako Nagroda w niniejszej Akcji na poczet punktów w Programie 

Lojalnościowym. 

§8. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem 

w Akcji, w tym danych przekazanych w wiadomości prywatnej jest 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 zł. 

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

Inspektora Ochrony Danych właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych: iod@smartgym.club.  

3. Organizator informuje, że udział w Akcji, w tym przyznanie Nagrody bez podania przez 

Uczestnika danych osobowych jest niemożliwe. 

4. Dane osobowe przekazywanych przez Uczestnika, w tym w wiadomości prywatnej będą 

przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania warunków Akcji, w tym przyznania 

Nagrody 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) 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. 

5. Odbiorcami danych osobowych przekazywanych przez Uczestnika mogą być podmioty 

świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradztwa podatkowego, dostawcy 

rozwiązań IT służących do obsługi księgowo-podatkowej oraz organy podatkowe. 

6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestnika do państw trzecich. 

7. Dane osobowe przekazywane przez Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania Akcji 

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 
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na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia 

sprzeciwu przez Uczestnika.  

8. 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. 

9. Każdemu z Laureatów wraz z wiadomością prywatną, o której mowa w §7 ust. 3 zdanie pierwsze 

Regulaminu, zostanie udostępniona treść klauzuli informacyjnej. 

10. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w związku z udziałem w Programie 

Lojalnościowym "#trenujwdomu CHALLENGE" w Sieci Klubów Smart Gym® w okresie od dnia 

16 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. zawarte są w § 9 Regulaminu tego Programu 

dostępnego na stronie internetowej https://smartgym.club/. 

§9. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji, w tym co do niniejszego Regulaminu, należy składać w 

formie pisemnej doręczonej poprzez pozostawienie pisma na recepcji w placówce Klubu (od dnia 

otwarcia Klubów) lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby Organizatora albo drogą 

mailową na adres mailowy: bok@smartgym.club, z dopiskiem "Pokaż swój sportowy look i 

zdobądź punkt!". 

2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację takiej jak: imię, 

nazwisko, adres e-mail (w przypadku zamiaru otrzymania odpowiedzi w formie e-mail) lub adres 

do korespondencji (w przypadku zamiaru otrzymania odpowiedzi w formie pisemnej), opis 

reklamacji oraz żądanie. 

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

§10. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://smartgym.club/. 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 zastrzega możliwość dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w dopuszczalnym 

przez prawo zakresie, w tym zmian na korzyść Klientów, w szczególności poprzez przedłużenie 

czasu obowiązywania Akcji lub zwiększenie dopuszczalnej przez Regulamin liczby Zgłoszeń 

danego Laureata. 

3. Zmiana Regulaminu wymaga umieszczenia informacji o zmianie Regulaminu na stronie 

internetowej. W razie zmiany Regulaminu Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Akcji. 

4. Portal Instagram nie ponosi odpowiedzialności za organizację Akcji. 


