REGULAMIN PROMOCJI “KINETIC DUET” w KINETIC FITNESS CLUB
1. Niniejszy dokument (zwany dalej ,,Regulaminem Promocji’’) jest regulaminem w rozumieniu art. 384
kodeksu cywilnego i określa warunki skorzystania z promocji (zwanej dalej ,,Promocją’’) oraz prawa i
obowiązki uczestników Promocji.
2. Organizatorem promocji jest Kinetic- Galiński Spółka jawna z siedzibą w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego
44A, 10-499 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000276140, NIP 7393602684, Regon 280191767 (zwany dalej
,,Organizatorem’’)
3. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Promocji, który
dostępny jest w Klubach Kinetic Fitness Club oraz on-line na stronie internetowej http://kinetic.com.pl/
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji, a dotyczących zasad świadczenia
usług przez Organizatora tj. zasad korzystania z obiektów i urządzeń, zastosowanie znajdują właściwe
w tym przedmiocie postanowienia regulaminów Kinetic Fitness Club.
5. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, nie posiadające w okresie
obowiązywania Promocji aktywnego karnetu/umowy, w którymkolwiek klubie Kinetic Fitness Club.
6. Z promocji może skorzystać osoba, która:
a) Nie jest klientem Kinetic Fitness Club lub
b) Od zakończenia poprzedniej umowy do podpisania obecnej minęło więcej niż 12 miesięcy.
c) wraz z drugim uczestnikiem promocji podpisze umowę długoterminową typu 365 Open CC,
każdy z uczestników w swoim imieniu i na swoje konto.
7. Wykluczeniem z promocji są sytuacje gdy:
a) Przerwa w członkostwie wynika z zadłużenia kontraktu
8. Zawieszenie członkostwa jest wykluczone w Promocji Kinetic Duet.
9. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie w okresie obowiązywania Promocji tj. do dnia.
14.02. włącznie, następujących czynności:
a) podpisanie umowy członkowskiej Kinetic 365 na okres 12 miesięcy
b) zapłata przewidzianej w umowie opłaty ,,pro rata’’, tj. pierwszej opłaty miesięcznej za okres od dnia
zawarcia umowy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie okresu rozliczeniowego.
10. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik Promocji jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym
Regulaminem oraz zaakceptować go.
11. Każdemu uczestnikowi Promocji, spełniającemu łącznie wszystkie warunki określone w punkcie 6
powyżej, przysługiwać będzie – od pierwszego dnia obowiązywania umowy– cena 59 zł miesięcznie, za
każdy okres rozliczeniowy umowy.
12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), Organizator informuje, co następuje:
a) administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Kinetic- Galiński Spółka jawna z siedzibą w
Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 44A, 10-499 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000276140, NIP 7393602684, Regon 280191767;
b) kontakt do administratora danych osobowych: 89 534 17 88 manager@kinetic.com.pl
c) dane osobowe uczestników Promocji przetwarzane będą w wersji papierowej i elektronicznej w celu
zawarcia i wykonania oraz świadczenia usług zgodnie z zawartą umową – w związku z niezbędnością
przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy oraz w innych przypadkach, dla których podstawę
prawną stanowią przepisy prawa np. wynikających z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych
(art. 6 rozporządzenia określonego w pkt 10);

d)dane osobowe uczestników Promocji będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu
umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w
szczególności w zakresie obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej;
e) dane osobowe uczestników Promocji nie będą udostępniane, ani przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej;
f)dane osobowe uczestników Promocji mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych m.in. dostawcom usług IT,
podmiotom przetwarzającym dane dla celów księgowych, windykacyjnych, przy czym podmioty te
przetwarzają takie dane wyłącznie na podstawie umowy zawartej z administratorem danych osobowych i
wyłącznie zgodnie z jego poleceniami;
g) uczestnik Promocji posiada prawo w zakresie przewidzianym przepisami prawa powszechnie
obowiązującego: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach przysługuje), prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
h) podanie danych osobowych uczestnika Promocji jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
skutkuje odmową zawarcia umowy;
i) od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych
osobowych, przysługuje uczestnikowi Promocji prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
j)przekazane przez uczestnika Promocji dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak
również profilowania;

_____________________
Czytelny podpis uczestnika Promocji

________________________
Czytelny podpis pracownika klubu

