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Regulamin Promocji w Wypożyczalni Sprzętu Fitness 

od 14 kwietnia 2021 roku do 21 kwietnia 2021 roku 

 

§1 
Słowniczek 

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: 
1) Organizator (lub Wynajmujący) – spółka Platinium Wellness Sp. z o.o. 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, NIP: 6772356421, REGON: 121499796. 

2) Wypożyczalnia – miejsce przekazania Sprzętu, gdzie Wynajmujący prowadzi działalność w 
zakresie najmu sprzętu fitness zgodnie z Regulaminem Wypożyczalni. 

3) Najemca – osoba fizyczna zainteresowana najmem sprzętu sportowego oferowanego przez 
Wynajmującego lub osoba fizyczna mająca zawartą Umowę najmu. 

4) Sprzęt –  sprzęt sportowy taki jak maszyny fitness lub akcesoria fitness służące do ćwiczeń 
fitness, wynajmowany przez Wynajmującego z własnych zasobów dotychczas użytkowanych w 
klubach fitness Wynajmującego. 

5) Umowa najmu - umowa najmu Sprzętu zawierana przez Wynajmującego z Najemcą, zgodnie 
z Regulaminem wypożyczalni, na okres (lub odpowiednio jego wielokrotność, wskazaną na 
Stronie internetowej Wynajmującego w przypadku akcesoriów fitness lub ustaloną przez 
Wynajmującego w przypadku maszyn fitness):  

a. 30 dni - w przypadku najmu maszyn fitness, z tym zastrzeżeniem, że okres ten stanowi 
dwadzieścia dziewięć kolejno następujących po sobie dób (przy czym doba to 24 
godziny), liczonych od dnia i godziny odbioru maszyny fitness, wskazanej przez 
Najemcę przy składaniu zamówienia poprzez kontakt na adres e-mail, wskazany w 
Regulaminie Wypożyczalni; 

b. 15 dni – w przypadku najmu akcesoriów fitness, z tym zastrzeżeniem, że okres ten 
stanowi czternaście kolejno następujących po sobie dób (przy czym doba to 24 
godziny), liczonych od dnia i godziny odbioru akcesoriów fitness, wskazanej przez 
Najemcę przy składaniu zamówienia poprzez Stronę internetową Wynajmującego. 

6) Miejsce przekazania Sprzętu -  miejsce składowania danego Sprzętu, w którym Najemca po 
zawarciu Umowy najmu uprawniony będzie osobiście odebrać Sprzęt i w którym wobec 
zakończenia trwania najmu Najemca zobowiązany jest Sprzęt zwrócić Wynajmującemu; 
Miejsce przekazania Sprzętu czynne jest w dniach i godzinach wskazanych na Stronie 
internetowej Wynajmującego, wskazanej w pkt 9 niniejszego Regulaminu. 

7) Miejsce dostawy Sprzętu - wskazany przez Najemcę adres budynku, pod który Sprzęt 
(wyłącznie maszyny fitness), odebrany przez Najemcę Protokołem odbioru Sprzętu przy 
podpisaniu Umowy najmu, zostanie dostarczony przez Wynajmującego i z którego to miejsca 
Sprzęt zostanie odebrany po zakończeniu obowiązywania Umowy najmu w terminie 
wskazanym przez Strony w Umowie najmu. 

8) Promocja – Promocja w Wypożyczalni Sprzętu Fitness od dnia 14 kwietnia 2021 roku do dnia 
21 kwietnia 2021 roku, której warunki i zasady określa niniejszy Regulamin. 

9) Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.wypozyczalnia.fitness. 
10) Regulamin Wypożyczalni – Regulamin Najmu Sprzętu Sportowego dostępny na Stronie 

internetowej. 
11) Regulamin – niniejszy Regulamin Promocja w Wypożyczalni Sprzętu Fitness od dnia 14 

kwietnia 2021 roku do dnia 21 kwietnia 2021 roku. 
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§ 2 
Czas trwania Promocji 

Promocja rozpoczyna się w dniu 14 kwietnia 2021 roku (środa) o godzinie 00:00:00, a kończy w 
dniu 21 kwietnia 2021 roku (środa) o godz. 23:59:59. 

 
§ 3 

Zasady udziału w Promocji 
1. Promocja skierowana jest do osób zainteresowanych najmem Sprzętu oferowanego przez 

Wynajmującego lub osób mających już zawartą Umowę najmu, a wyrażających chęć 
przedłużenia tej Umowy najmu w okresie trwania Promocji, będących Najemcami w 
rozumieniu  §1 pkt 3) niniejszego Regulaminu. 

2. Promocja dotyczy najmu Sprzętu, zdefiniowanego w §1 pkt 4) niniejszego Regulaminu, zgodnie 
z Regulaminem Wypożyczalni. 

3. Aby skorzystać z Promocji Najemca powinien w okresie Promocji dokonać wyboru i 
zamówienia Sprzętu, którego najmem jest zainteresowany oraz wyboru okresu najmu Sprzętu, 
na zasadach i warunkach wynikających z Regulaminu Wypożyczalni lub dokonać przedłużenia 
zawartej Umowy najmu, zgodnie z treścią Umowy najmu. 

4. Po dokonaniu zamówienia Sprzętu lub zgłoszenia chęci przedłużenia Umowy najmu, zgodnie 
z ustępem 3 powyżej, Najemca powinien dokonać płatności kwoty czynszu i kaucji lub opłat 
za dostawę (lub w przypadku przedłużenia Umowy najmu samego czynszu), zgodnie z 
Regulaminem Wypożyczalni lub Umową najmu, w formach tam wskazanych. 

5. W przypadku Sprzętu takiego jak akcesoria fitness, Najemca celem skorzystania z Promocji 
powinien podczas składania zamówienia, za pośrednictwem Strony internetowej, wpisać kod 
rabatowy o treści „WIOSNA”, przed dokonaniem płatności czynszu i kaucji. W przypadku 
Najemcy przedłużającego Umowę najmu, ww. rabat zostanie uwzględniony podczas 
generowania przez Wynajmującego linku do opłacenia przez Najemcę czynszu najmu za 
wydłużony okres Umowy najmu, zgodnie z Regulaminem Wypożyczalni.    

6. W przypadku Sprzętu takiego jak maszyny fitness, Najemca celem skorzystania z Promocji 
powinien podczas składania zamówienia, za pośrednictwem kontaktu z Wynajmującym na 
odpowiedni adres e-mail, wskazany w Regulaminie Wypożyczalni, wpisać kod rabatowy o treści 
„WIOSNA” w treści wiadomości e-mail, przed otrzymaniem od Wynajmującego wiadomości 
e-mail z warunkami najmu wybranego Sprzętu oraz przed dokonaniem płatności czynszu i 
kaucji. W przypadku Najemcy przedłużającego Umowę najmu, ww. rabat zostanie 
uwzględniony w danych do płatności, wskazanych Najemcy w wiadomości e-mail od 
Wynajmującego zawierającej warunki najmu, zgodnie z Regulaminem Wypożyczalni, za należny 
czynsz najmu za wydłużony okres Umowy najmu, zgodnie z Regulaminem Wypożyczalni.      

7. Kod rabatowy „WIOSNA”, użyty zgodnie z niniejszym Regulaminem, uprawnia do  
skorzystania z 20% rabatu na kwotę stanowiącą czynsz należny tytułem zawarcia Umowy 
najmu. Ww. kod rabatowy nie obejmuje kaucji należnej za zamówiony Sprzęt zgodnie z 
Regulaminem Wypożyczalni ani kwoty należnej za dostawę Sprzętu takiego jak maszyny fitness 
zgodnie z Umową najmu i Regulaminem Wypożyczalni. 

8. Okres obowiązywania Umowy najmu jest zgodny z wyborem Najemcy (w przypadku Sprzętu 
takiego jak akcesoria fitness) lub ze wskazaniem Wynajmującego (w przypadku Sprzętu takiego 
jak maszyny fitness) dokonanym przy składaniu zamówienia i treścią Regulaminu 
Wypożyczalni. 

 
§ 4 

Inne 
1. Organizator zastrzega, że Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz kodami 

rabatowymi, chyba że warunki innych promocji stanowią inaczej. 
2. Promocja nie obowiązuje przy chęci najmu sprzętów innych, niż Sprzęt, dostępny na Stronie 
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internetowej. 
3. Wszelkie uwagi lub reklamacje, co do warunków niniejszego Regulaminu i sposobu 

ich realizacji oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Najemców w drodze pisemnej 
i doręczane bądź przez pozostawienie pisma w Miejscu Przekazania Sprzętu, bądź za 
pośrednictwem poczty lub drogą mailową na adres mailowy: 
wypozyczalnia@wypozyczalnia.fitness, z dopiskiem „Promocja w Wypożyczalni Sprzętu 
Fitness”.  

 
§ 5 

Dane osobowe i polityka prywatności 
1. Administratorem danych osobowych Najemcy 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: 
„Administrator”). 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane 
kontaktowe Inspektora Ochrony Danych właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych: iod@fitnessplatinium.pl. 

3. Dane osobowe Najemcy, podane w związku z zawarciem i realizacją Umowy najmu w związku 
ze skorzystaniem z Promocji, będą przetwarzane przez Administratora: (i) 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) (RODO), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. c) RODO oraz (iii) w celu dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw 
Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych Najemcy 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, operacyjne oraz IT, w tym dostarczające 
Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Najemcy.  

5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Najemcy do państw trzecich. 
6. Dane osobowe Najemcy 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, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do czasu zgłoszenia przez Najemcę sprzeciwu. 

7. Najemca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody, prawo do sprzeciwu wobec 
dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. 

8. Podanie przez Najemcę danych osobowych w procesie skorzystania z Promocji oraz zawarcia 
Umowy najmu jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z Promocji i wykonania 
Umowy. 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.wypozyczalnia.fitness. 
2. Adres korespondencyjny Organizatora: ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków. 
3. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, a nie zdefiniowane w §1 Regulaminu, należy rozumieć 

mailto:iod@fitnessplatinium.pl
http://www.fitnessplatinium.pl/
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zgodnie z treścią Regulaminu Wypożyczalni lub Umowy najmu.    
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności dotyczących 

warunków najmu Sprzętu, zawierania i przedłużania Umowy najmu, oraz rozpatrywania 
sporów z konsumentami, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Wypożyczalni, 
dostępnego na stronie www.wypozyczalnia.fitness. Postanowienia tego Regulaminu stanowią 
integralną część niniejszego Regulaminu. 

 


