Regulamin Akcji
„Zbiórka dla Ukrainy - kody rabatowe”
w Sieci Klubów Smart Gym®
w dniach od 17 marca 2022 r. do 21 marca 2022 r.
§1. Słowniczek
Przez pojęcia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

1)

Organizator - Smart Platinium 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:
0000848119, NIP: 6772454342, REGON: 386425890;

2)

Klub – sieć klubów Smart Gym lub poszczególny klub;

3)

Placówki Klubu – miejsca, w których świadczone są usługi Klubu;

4)

Członek Klubu – osoba, która korzysta z usług sieci klubów Smart Gym oraz wykupiła Karnet;

5)

Nowy Klient – osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy lub osoba, która uprzednio
nie korzystała odpłatnie z usług Klubu na podstawie Karnetu, Wejścia jednorazowego lub
Karnetu 24h;

6)

Klient Powracający - osoba, która uprzednio skorzystała odpłatnie z usług Klubu na podstawie
Karnetu, Wejścia jednorazowego lub Karnetu 24h, ale w chwili zakupu Karnetu lub Wejścia
jednorazowego na podstawie Regulaminu Sieci Klubów Smart Gym nie jest Członkiem Klubu;

7)

Klient – Członek Klubu, Nowy Klient, Klient Powracający, osoba korzystająca z wejścia
jednorazowego uprawniającego do korzystania z usług Klubu, osoba korzystająca z programów
partnerskich akceptowanych przez Właściciela, a także osoba korzystająca z usług sieci klubów
Smart Gym na podstawie warunków akcji promocyjnych lub konkursowych, bądź kodów
rabatowych. Klientem Klubu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 15 lat, nie
posiadająca przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń;

8)

Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.smartgym.club;

9)

Panel Klienta – system teleinformatyczny służący do obsługi Klientów dostępny za
pośrednictwem strony internetowej;

10)

Kiosk – urządzenie teleinformatyczne z zastosowanym oprogramowaniem, umożliwiające
przetwarzanie i przechowywanie danych, służące do rejestracji Nowych Klientów, do
zarządzania indywidualnym kontem Klienta w systemie teleinformatycznym sieci Smart Gym
oraz do dokonywania płatności. Kioski znajdują się w Placówkach Klubu;

11)

Karnet – Karnet w rozumieniu Regulaminu Sieci Klubów Smart Gym®;
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12)

Konto – zbiór zasobów i uprawnień w ramach wewnętrznego systemu przypisanych
konkretnemu Klientowi;

13)

Dokument tożsamości - ważny dokument, na podstawie którego można stwierdzić tożsamość
Klienta, zawierający imię i nazwisko oraz zdjęcie, wydany przez organ administracji publicznej
(w szczególności dowód osobisty, paszport, karta pobytu, prawo jazdy) szkołę (legitymacja
szkolna, legitymacja studencka). Dokumentem tożsamości nie są identyfikatory służbowe.
Przez dokument tożsamości rozumie się również okazanie ekranu urządzenia mobilnego
Klienta zawierające dane osobowe tego Klienta wyświetlone za pomocą aplikacji mObywatel;

14)

Akcja – Akcja „Zbiórka dla Ukrainy - kody rabatowe” w Sieci Klubów Smart Gym® w dniach
od 17 marca 2022 r. do 21 marca 2022 r., której zasady określa niniejszy Regulamin;

15)

Regulamin – niniejszy Regulamin Akcji „Zbiórka dla Ukrainy - kody rabatowe” w Sieci
Klubów Smart Gym® w dniach od 17 marca 2022 r. do 21 marca 2022 r., który określa warunki
i zasady, na jakich odbywać się będzie Akcja, w tym również przebieg postępowania
reklamacyjnego;

16)

Regulamin Sieci Klubów Smart Gym® - Regulamin Sieci Klubów Smart Gym®
dostępny na stronie http://smartgym.club/regulamin/;

17)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Smart
Gym® - Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Smart
Gym® dostępny na stronie http://smartgym.club/regulamin/.

§2. Kluby Sieci Smart Gym® objęte Akcją
Akcja obejmuje wszystkie placówki klubu Smart Gym® otwarte w danym dniu Akcji.
§3. Czas trwania
Akcja trwa w okresie od dnia 17 marca 2022 r. (czwartek) do dnia 21 marca 2022 r. (poniedziałek) w
godzinach otwarcia poszczególnych Klubów, z zastrzeżeniem, że w ramach Akcji honorowane są
wpłaty, o których mowa w § 5 Regulaminu dokonane w okresie od momentu umieszczenia ogłoszenia
o Akcji na oficjalnym profilu Sieci Klubów Smart Gym na portalu społecznościowym Instagram, tj. na
profilu @smart_gym_club do dnia 21 marca 2022 r. (poniedziałek).
§4. Cele Akcji
Akcja ma na celu wsparcie zbiórki pieniężnej na rzecz poszkodowanych wojną obywateli Ukrainy
organizowanej i zarządzanej przez Fundację Pomagam.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Flory 9 lok.
8, 00-586 Warszawa, KRS 0000353888 we współpracy z Fundacją ,,Nasz Wybór” z siedzibą w
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Warszawie przy ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, KRS: 0000342283, propagowanie
pożądanych postaw społecznych, zachęcenie Uczestników do aktywnego trybu życia, a także promocję
Sieci Klubów Smart Gym® i podtrzymanie dobrych relacji z obecnymi i przyszłymi Klientami.
§5. Uczestnicy Akcji
1. Uczestnikami Akcji mogą być wszyscy Klienci Smart Gym, którzy w okresie od momentu
umieszczenia ogłoszenia o Akcji na oficjalnym profilu Sieci Klubów Smart Gym na portalu
społecznościowym Instagram, tj. na profilu @smart_gym_club do dnia 21 marca 2022 r. dokonają
wpłaty dowolnej kwoty na zbiórkę określoną w § 4 Regulaminu, do skarbonki ,,Smart Platinium
poMOC Ukrainie”, dostępnej pod adresem: https://pomagam.pl/smartplatinium („Uczestnicy”).
2. Organizatorem zbiórki o której mowa w § 4 Regulaminu, w tym prowadzonej w jej ramach a
promowanej przez Smart Platinium sp. z o. o. zbiórki ,,Smart Platinium poMOC Ukrainie”
dostępnej pod adresem https://pomagam.pl/smartplatinium jest Fundacja Pomagam.pl z siedzibą w
Warszawie przy ul. Flory 9 lok. 8, 00-586 Warszawa, NIP: 6762420689, REGON: 121206469,
wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000353888 we współpracy z Fundacją ,,Nasz Wybór” z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika
Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, NIP: 1132788882, REGON: 142115753, wpisaną do rejestru
stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000342283.
3. W związku z realizacją Akcji, Organizatorowi przysługuje uprawnienie do weryfikacji tożsamości
Uczestnika Akcji, poprzez poproszenie o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu
pozwalającego na stwierdzenie tożsamości Uczestnika.
4. Uczestnicy Akcji zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do
udziału w Akcji i przestrzegania jego postanowień.
5. W Akcji nie mogą brać udziału wstępni, zstępni i powinowaci osób zasiadających w zarządzie lub
innych organach Organizatora oraz podmiotów powiązanych z którymkolwiek z nich osobowo lub
kapitałowo, jak również ich pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi i
współpracujące z Organizatorem lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z nich osobowo
lub kapitałowo, w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub organizowaną
Akcją.

§6. Warunki udziału w Akcji
Aby wziąć udział w Akcji Klient zobowiązany jest:
a) w okresie od momentu umieszczenia ogłoszenia o Akcji na oficjalnym profilu Sieci Klubów
Smart Gym na portalu społecznościowym Instagram, tj. na profilu @smart_gym_club do dnia
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21 marca 2022 r. dokonać wpłaty lub wpłat dowolnej kwoty na zbiórkę ,,Smart Platinium
poMOC Ukrainie”, dostępną pod adresem: https://pomagam.pl/smartplatinium;
b) w czasie trwania Akcji zgłosić się do Recepcji wybranego Klubu Smart Gym w godzinach
otwarcia tego Klubu i okazać pracownikowi Recepcji wiadomość e-mail zawierającą
potwierdzenie wpłaty oraz informację o kwocie wpłaty na zbiórkę ,,Smart Platinium poMOC
Ukrainie”.
§7. Kody rabatowe
1. Uczestnik, który spełnił przesłanki o których mowa w paragrafie 6 powyżej, otrzyma
jednorazowy kod rabatowy na okaziciela o wartości równej kwocie wpłaty uiszczonej przez
tego Uczestnika na zbiórkę ,,Smart Platinium poMOC Ukrainie” w okresie wskazanym w
niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, który obniża cenę dowolnego Karnetu
z aktualnej oferty Organizatora o wartość tego kodu rabatowego.
2. Wartość kodu rabatowego wydanego w ramach niniejszej Akcji nie może przekroczyć kwoty
89,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych brutto).
3. Uczestnik może okazać potwierdzenie dokonania więcej niż jednej wpłaty o której mowa w §6
lit. a. Wówczas Uczestnik jest uprawniony do otrzymania kodu rabatowego o wartości równej
łącznej kwocie tych wpłat, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
4. Celem uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, że kod rabatowy, o którym mowa w
niniejszym paragrafie nie może być wykorzystany przez posiadacza ani przy zakupie wejścia
jednorazowego ani przy zakupie żadnej innej (innej niż Karnet) usługi ani przy uiszczeniu
żadnej innej opłaty.
5. Kody rabatowe wydawane w ramach Akcji są ważne do dnia 30 czerwca 2022 r.
6. W przypadku gdy posiadacz kodu rabatowego dokona zakupu na kwotę niższą niż wartość kodu
rabatowego, wówczas niewykorzystana wartość kodu rabatowego przepada.
7. Każdy Uczestnik w ramach niniejszej Akcji może otrzymać wyłącznie jeden kod rabatowy.
8. Fundatorem kodów rabatowych jest Organizator.
9. Organizator informuje, że kody rabatowe przyznane w ramach Akcji są wolne od podatku
dochodowego od osób fizycznych.
10. Kodu rabatowego nie można zamienić na jego równowartość pieniężną.
11. Organizator zastrzega, że Akcja nie łączy się z innymi akcjami ani promocjami a kody rabatowe
wydane w ramach niniejszej Akcji nie łączą się z innymi kodami rabatowymi chyba, że warunki
Akcji bądź innych akcji lub promocji stanowią inaczej.

§8. Odbiór kodu rabatowego
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1. Kod rabatowy zostanie wydany w formie e-mail. Kod rabatowy w postaci unikalnego kodu
zostanie wysłany na wskazany przez Uczestnika adres e-mail w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia się
Uczestnika w wybranym Klubie Smart Gym w godzinach jego otwarcia w okresie obowiązywania
Akcji oraz podpisania przez niego ewidencji prowadzonej przez Organizatora.

2. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić się do Klubu osobiście. W celu sprawdzenia tożsamości
Uczestnika oraz spełniania wymogów, o których mowa w Regulaminie osoba upoważniona przez
Organizatora może poprosić o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość. Odmowa okazania dokumentu wiąże się z odmową wydania i
przekazania kodu rabatowego.

3. Warunkiem otrzymania kodu rabatowego jest złożenie potwierdzenia jego odbioru w ewidencji
prowadzonej przez Organizatora, podanie Organizatorowi przez Uczestnika, w chwili odbioru
kodu rabatowego, danych wymaganych dla celów podatkowych oraz potwierdzenie otrzymania i
zapoznania się z klauzulą informacyjną o której mowa w § 9 ust. 9 Regulaminu. Odmowa podania
wymaganych danych, odmowa podpisania oświadczenia o odbiorze kodu rabatowego lub odmowa
potwierdzenia zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej, wiąże się z odmową wydania kodu
rabatowego.

4. Niezgłoszenie się do Klubu w czasie trwania Akcji, odmowa wydania kodu rabatowego w
okolicznościach opisanych w Regulaminie, bądź odmowa podania danych lub złożenia oświadczeń
wymaganych zgodnie z Regulaminem oznacza wygaśnięcie prawa do kodu rabatowego i powoduje
wygaśnięcie wszelkich roszczeń Uczestnika Akcji z tego tytułu wobec Organizatora.
§9. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem
w Akcji, w tym danych okazanych w wiadomości potwierdzającej uiszczenie wpłaty na
zbiórkę ,,Smart Platinium poMOC Ukrainie” oraz danych przekazanych do ewidencji prowadzonej
dla potrzeb udokumentowania Uczestników otrzymujących kod rabatowy jest Smart Platinium
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: 0000848119, NIP: 6772454342, REGON: 386425890 oraz
kapitał zakładowy 3.115.000,00 zł.
2. Administrator wyznaczył 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 wydanie kodu rabatowego bez podania przez
Uczestnika danych osobowych jest niemożliwe.
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4. Dane osobowe przekazane przez Uczestnika, w tym okazane w wiadomości potwierdzającej
uiszczenie wpłaty na zbiórkę ,,Smart Platinium poMOC Ukrainie” oraz przekazane do ewidencji
będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania warunków Akcji, w tym wydania
kodu rabatowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochro ny 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), w celu wydania kodu
rabatowego oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz
przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia 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 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 Uczestników bezpośrednio przed odebraniem kodu rabatowego zostanie udostępniona
klauzula informacyjna. Klauzula ta stanowi załącznik do ewidencji.
10. Zasady przetwarzanie danych osobowych w zakresie korzystania z serwisu Pomagam.pl oraz w
zakresie prowadzonej zbiórki pieniężnej, o której mowa w § 4 oraz w § 5 ust. 2 niniejszego
Regulaminu, zostały określone przez właściciela serwisu Pomagam.pl i organizatora zbiórki.
Właściciel Sieci Klubów Smart Gym nie jest administratorem tych danych osobowych.
§10. Reklamacje
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1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji, w tym co do niniejszego Regulaminu, należy składać w
formie pisemnej za pośrednictwem poczty na adres siedziby Organizatora albo drogą mailową na
adres mailowy: bok@smartgym.club, z dopiskiem " Zbiórka dla Ukrainy - kody rabatowe".
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.
4. Organizator zastrzega, iż jest podmiotem wyłącznie promującym zbiórkę ,,Smart Platinium poMOC
Ukrainie”. Zbiórka jest organizowana i zarządzana przez podmioty o których mowa w § 4 oraz §
5 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Wszelkie uwagi, wnioski lub reklamacje dotyczące zbiórki
pieniężnej, o której mowa powyżej, należy składać do właściciela serwisu Pomagam.pl lub do
organizatora Zbiórki, zgodnie z regulaminami i informacjami umieszonymi w serwisie
Pomagam.pl.
§11. Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest pod adresem 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, poprzez umieszczenie informacji o
zmianie Regulaminu na stronie internetowej Smart Gym. W razie zmiany Regulaminu Klient ma
prawo rezygnacji z udziału w Akcji.
3. Organizator nie pokrywa kosztów i wydatków poniesionych przez Uczestników z związku z
udziałem w Akcji.
4. We wszelkich sprawach związanych ze świadczeniem usług przez Organizatora i zakupem Karnetu
zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Sieci Klubów Smart Gym oraz postanowienia
Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sieć Klubów Smart Gym.
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