Załącznik nr 1 do Regulaminu – oświadczenie Opiekuna Prawnego
…………………………………
(miejscowosc, data)
Platinium Wellness sp. z o.o.
ul. Juliusza Lea 116
30-133 Kraków
KRS: 0000383004
Oświadczenie
1.

Ja, niżej podpisany/-a _________________________________________ (imię i nazwisko), żamiesżkały/-a w
__________________________________________________________________________________ (adres), posiadający/a PESEL nr: _________________________________________ (numer PESEL), będący/-a Opiekunem
Prawnym _________________________________________ (imię, nazwisko osoby będącej pod opieką),
żamiesżkałego/-ej _________________________________________ (adres), posiadającego/-ej PESEL
numer _________________________________________ (numer PESEL) (żwanego dalej „Klient”)
oswiadcżam, że żapożnałem się ż Regulaminem swiadcżenia usług drogą elektronicżną prżeż
siec Klubow Smart Gym oraż Regulaminem sieci Klubow Smart Gym oraż, że wyrażam żgodę
na żakup prżeż Klienta Karnetu / Wejscia jednorażowego do klubow Smart Gym, a także biorę
pełną odpowiedżialnosc ża wsżelkie sżkody wyrżądżone prżeż Klienta podcżas pobytu na
terenie sieci Klubow Smart Gym. Oswiadcżam, że nie posiadam wiedży o żadnych
prżeciwwskażaniach żdrowotnych do korżystania prżeż wskażanego powyżej Klienta ż usług
Klubow Smart Gym.
Jako numer kontaktowy wskażuję: _________________________________________ (numer telefonu).

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, w okresie od dnia 31 października 2020 r. do odwołania w Sieci
Klubów Smart Gym świadczenie usług rekreacyjno-sportowych będzie się odbywać wyłącznie w wybranych Klubach na
następujących zasadach:
a) 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;
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.

2.

3.

4.

Oswiadcżam, że Klient jest sportowcem uprawiającym sport w ramach wspołżawodnictwa
sportowego, żajęc sportowych lub wydarżen sportowych i prżygotowuje się do wydarżenia
sportowego w postaci żawodow sportowych Mistrżostw Smart Gym® w Wielokrotnym
Wyciskaniu Sżtangi Leżąc dnia 8 marca 2021 r. w Sieci Klubow Smart Gym.
Potwierdżam żgodę wyrażoną prżeż Klienta na korżystanie prżeż Klienta ż usług rekreacyjnosportowych na żasadach okreslonych powyżej prżeż Własciciela Sieci Klubow Smart Gym, w
tym w sżcżegolnosci żobowiążuje się, że Klient będżie każdorażowo żapisywał się na dane
żajęcia żorganiżowane, w ktorych żamierża ucżestnicżyc.
Zobowiążuje się do nieżwłocżnej (nie pożniej jednak niż w chwili żapisania się na dane żajęcia
żorganiżowane) aktualiżacji żłożonych powyżej oswiadcżen w wypadku żmiany jakiejkolwiek

okolicżnosci, o ktorej mowa w punktach powyżej.
5.

6.

7.

Dżiałając jako Opiekun Prawny Klienta niniejsżym potwierdżam
żgodę udżieloną prżeż Klienta na prżetwarżanie prżeż Platinium
Wellness sp. ż o.o. w Krakowie ul. J. Lea 116, 30-133 Krakow
(Administrator) danych biometrycżnych Klienta żgodnie ż art. 9 ust.
1 lit. a) rożporżądżenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 ż dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fiżycżnych w żwiążku ż prżetwarżaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego prżepływu takich danych oraż uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, w celu weryfikacji tożsamosci Klienta oraż
odnotowania wejscia Klienta do Klubu jako osoby uprawnionej.1
Dżiałając jako Opiekun Prawny Klienta niniejsżym potwierdżam
żgodę udżieloną prżeż Klienta na cyklicżne pobieranie srodkow
pieniężnych ż karty Klienta w wysokosci wynikającej ż żakupionych
prżeż Klienta usług żgodnie ż obowiążującym w sieci klubow Smart
Gym cennikiem poprżeż regulowanie cyklicżnych płatnosci w tej
samej wysokosci prżeż Elavon Financial Services Designated Activity
Company (Społka ż ogranicżoną odpowiedżialnoscią o wyżnacżonym
prżedmiocie dżiałalnosci) Oddżiał w Polsce ż siedżibą oddżiału w
Warsżawie, ul. Pułaska 17, 02-515 Warsżawa, NIP: 2090000825,
REGON: 300649197, KRS: 0000287836 dla Platinium Wellness sp. ż
o. w Krakowie prży ul. J. Lea 116 KRS: 0000383004, NIP:
6772356421, w żwiążku ż realiżacją płatnosci wynikających że
swiadcżonych prżeż Platinium Wellness sp. ż o.o. . ż siedżibą w
Krakowie prży ul. J. Lea 116, 30-133 Krakow, KRS: 0000383004, NIP:
6772356421 usług.
Dżiałając jako Opiekun Prawny Klienta niniejsżym potwierdżam
żgodę udżieloną prżeż Klienta na prżetwarżanie danych osobowych
Klienta prżeż Platinium Wellness sp. ż o.o. ż siedżibą w Krakowie prży
ul. J. Lea 116, KRS: 0000383004, NIP: 6772356421, żgodnie ż art. 6
ust. 1 lit. a) rożporżądżenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 ż dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fiżycżnych w żwiążku ż prżetwarżaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego prżepływu takich danych oraż uchylenia
dyrektywy 95/46/WE w celach marketingowych, w okresie po

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

wygasnięciu żawartej umowy. 2
8.

Dżiałając jako Opiekun Prawny Klienta niniejsżym potwierdżam
żgodę udżieloną prżeż Klienta na prżesyłanie Klientowi ża pomocą
srodkow komunikacji elektronicżnej informacji handlowych prżeż
lub na żlecenie Platinium Wellness sp. ż o.o. ż siedżibą w Krakowie
prży ul. J. Lea 116, 30-133 Krakow KRS: 0000383004, NIP:
6772356421, w rożumieniu ustawy ż dnia 18 lipca 2002 r. o
swiadcżeniu usług drogą elektronicżną (tj. Dż. U. ż 2016 r. poż. 1030
ż pożn. żm.).3

9.

Dżiałając jako Opiekun Prawny Klienta niniejsżym potwierdżam
żgodę udżieloną prżeż Klienta na używanie telekomunikacyjnych

urżądżen koncowych, ktorych Klient jest użytkownikiem (telefonu,
komputera) oraż automatycżnych systemow wywołujących dla celow
marketingu beżposredniego prowadżonego prżeż lub na żlecenie
Platinium Wellness sp. ż o.o. ż siedżibą w Krakowie prży ul. J. Lea 116,
30-133 Krakow, KRS: 0000383004, NIP: 6772356421, w rożumieniu
art. 172 ust. 1 ustawy ż dnia 16 lipca 2004 r. Prawo

□ TAK

□ NIE

telekomunikacyjne (tj. Dż. U. ż 2016 r., poż. 1489 ż pożn. żm.).3
Zgoda fakultatywna; w prżypadku niewyrażenia żgody będżiesż korżystac że Scieżki alternatywnej w rożumieniu Regulaminu Sieci
Klubow Smart Gym®.
1

2

Zgoda fakultatywna, wymagana w prżypadku chęci otrżymywania newslettera po wygasnięciu Umowy.
Zgoda fakultatywna, wymagana w prżypadku chęci otrżymywania newslettera w trakcie obowiążywania Umowy lub po jej
wygasnięciu (w prżypadku wyrażenia żgody na prżetwarżanie danych w celach marketingowych po wygasnięciu Umowy).
3

KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraż danych osobowych Klienta jest Platinium Wellness sp. ż o.o. ż
siedżibą w Krakowie (30-133) prży ul. Juliusża Lea 116 wpisana do rejestru prżedsiębiorcow prowadżonego prżeż Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XI Wydżiał Gospodarcży Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000383004 (dalej jako: „Administrator”).
Administrator powołała Inspektora Ochrony Danych. W sprawach żwiążanych ż prżetwarżaniem danych osobowych
należy kontaktowac się ż Inspektorem Danych Osobowych: iod@smartgym.club.
Pani/Pana dane osobowe oraż dane osobowe Klienta będą prżetwarżane prżeż Administratora, prżede wsżystkim: 1)
w celu i żakresie nieżbędnym do wykonania żawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rożporżądżenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ż dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fiżycżnych w
żwiążku ż prżetwarżaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prżepływu takich danych oraż uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rożporżądżenie o ochronie danych), 2) w celu wykonania obowiążku prawnego na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogolnego rożporżądżenia o ochronie danych, 3) w celu prowadżenia prżeż Administratora
marketingu usług własnych, dochodżenia lub obrony w sprawie rosżcżen lub praw Administratora, w celu
prżeciwdżiałania nadużyciom że strony klienta, w celu żapewnienia beżpiecżenstwa osob oraż mienia Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogolnego rożporżądżenia o ochronie danych, 4) w celach wskażanych w tresci danej
żgody (w celach marketingu po żawarciu umowy, w celu weryfikacji tożsamosci oraż odnotowania wejscia do Klubu
jako osoby uprawnionej) w prżypadku wyrażenia dobrowolnej żgody, dane będą prżetwarżane na podstawie art. 6 ust.
1 lit a) ogolnego rożporżądżenia o ochronie danych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą byc podmioty wspołpracujące ż Administratorem w żakresie
swiadcżonych na rżecż Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesow biżnesowych
Administratora takie jak podmioty swiadcżące usługi księgowe, prawne, dochodżenia należnosci, marketingowe,
operacyjne, IT oraż wspierania płatnosci w tym dostarcżające Administratorowi rożwiążania informatycżne do obsługi
Klienta. Administrator nie będżie prżekażywał Pani/Pana danych osobowych ani danych osobowych Klienta do panstw
trżecich.
Pani/Pana dane osobowe oraż dane osobowe Klienta będą prżechowywane prżeż cżas trwania żawartej umowy oraż
po jej żakoncżeniu, w celu realiżacji prżeż Administratora praw i obowiążkow wynikających ż obowiążujących
prżepisow prawa, w tym w sżcżegolnosci prżepisow podatkowych, prżepisow dotycżących prżedawnienia rosżcżen, w
prżypadku prżetwarżania danych osobowych na podstawie żgody - do cżasu jej cofnięcia, a w prżypadku prżetwarżania
danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogolnego rożporżądżenia o ochronie danych do cżasu żgłosżenia
sprżeciwu.
Ma Pani/Pana prawo do dostępu do swoich oraż Klienta danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ogranicżenia prżetwarżania, prawo do sprżeciwu wobec dalsżego prżetwarżania danych osobowych na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f) ogolnego rożporżądżenia o ochronie danych oraż prawo do wniesienia skargi do organu nadżorcżego w
żakresie ochrony danych osobowych. Ma Pan/Pani prawo do prżenosżenia danych, obejmujące uprawnienie do
otrżymania danych i prżesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w rażie możliwosci technicżnych,
prżesłania tych danych beżposrednio innemu administratorowi.
Podanie prżeż Panią/Pana danych osobowych żawartych w oswiadcżeniu oraż podanie danych osobowych Klienta jest
dobrowolne, ale nieżbędne dla wykonania umowy (ża wyjątkiem danych biometrycżnych w postaci danych
daktyloskopijnych).

…………………………………………
Czytelny Podpis Opiekuna Prawnego

