_______________________________
(miejscowość, data)
Platinium Wellness sp. z o.o.
ul. Juliusza Lea 116
30-133 Kraków
KRS: 0000383004
Właściciel Sieci Klubów Smart Gym informuje, że mając na uwadze treść części IIa Regulaminu Klubów Smart
Gym, w tym w szczególności części IIa pkt 4 Regulaminu Klubów Smart Gym, do odwołania w Sieci Klubów
Smart Gym świadczenie usług rekreacyjno-sportowych będzie się odbywać wyłącznie w wybranych Klubach na
następujących zasadach:
Sieć Klubów Smart Gym świadczy usługi rekreacyjno-sportowe wyłącznie w formie zajęć zorganizowanych
dla Klientów będących sportowcami uprawiającymi sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć
sportowych lub wydarzeń sportowych;
b) warunkiem skorzystania z usług rekreacyjno-sportowych w formie zajęć zorganizowanych dla sportowców
jest uprzednie każdorazowe zapisanie się przez Klienta na dane zajęcia zorganizowane w formie zapisów
określonej przez właściciela Sieci Klubów Smart Gym. Klient, który nie zapisał się na dane zajęcia
zorganizowane nie może wejść do Klubu ani wziąć udziału w tych zajęciach zorganizowanych. W Klubie nie
można wykonywać treningów indywidualnych;
c) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z Klubu lub ze
sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając Klub, wydarzenie sportowe
lub zajęcia sportowe;
d) w godzinach od 14:00 do 14:30 Kluby pozostają zamknięte na czas przerwy technicznej na potrzeby
dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń;
e) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych, zawodach lub wydarzeniu sportowym zobowiązane są do
zachowania wymaganego dystansu społecznego oraz zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski,
maseczki albo przyłbicy, ust i nosa podczas wejścia do Klubu, wyjścia z Klubu oraz podczas przemieszczenia
się na terenie Klubu.
a)

Oświadczenie
Ja, niżej podpisany/-a _________________________________________ (imię i nazwisko), tel. ____________
będący/-a Opiekunem Prawnym _________________________________________ (imię, nazwisko osoby
będącej pod opieką), e-mail: _________________________________________ (adres e-mail), ___________
(tel.) (zwanego dalej „Klientem”):
1.

2.

3.

Oświadczam, że Klient jest sportowcem uprawiającym sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć
sportowych lub wydarzeń sportowych i przygotowuje się do wydarzenia sportowego w postaci zawodów
sportowych Mistrzostw Smart Gym® w Wielokrotnym Wyciskaniu Sztangi Leżąc dnia 8 marca 2021 r. w
Sieci Klubów Smart Gym.
Wyrażam zgodę na korzystanie przez Klienta z usług rekreacyjno-sportowych na zasadach określonych
powyżej przez Właściciela Sieci Klubów Smart Gym, w tym w szczególności zobowiązuje się, że Klient
będzie każdorazowo zapisywał się na dane zajęcia zorganizowane, w których zamierza uczestniczyć.
Zobowiązuje się do niezwłocznej (nie później jednak niż w chwili zapisania się na dane zajęcia
zorganizowane) aktualizacji złożonych powyżej oświadczeń w wypadku zmiany jakiejkolwiek okoliczności,
o której mowa w punktach powyżej.
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 powołała Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: iod@smartgym.club
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim:
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), 2) w celu wykonania obowiązku prawnego na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 3) w celu prowadzenia przez
Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora,
w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia
Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
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 księgowe, prawne,
dochodzenia należności, marketingowe, 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, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z
obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, 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 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 Pan/Pani 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.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w oświadczeniu oraz podanie danych osobowych Klienta
jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania umowy.
__________________________________
Czytelny Podpis Opiekuna Prawnego

