REGULAMIN PROMOCJI "GRUDZIEŃ ZA 9.99"

§1. Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy Regulamin (zwany dalej: "Regulaminem”) określa warunki i zasady
promocji "Grudzień za 9.99" (zwanej dalej: "Promocją”).

2. Organizatorem Promocji jest Just GYM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-361
Poznań ul. Starołęcka 42), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000530854, NIP: 5252600469, REGON: 360188192 (zwana dalej:
"Organizatorem”).
3. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Promocja
dotyczy klubów Just GYM:
a. Płock, ul. Wyszogrodzka,
b. Kraków, ul. Siewna,
c. Elbląg, ul. płk. Dąbka,
d. Radom, ul. Struga,
e. Zabrze, Plac Teatralny.
4. Regulamin

Promocji

i

ogłoszenia

dotyczące

Promocji

dostępne

są

za

pośrednictwem serwisu Facebook, strony internetowej www.justgym.pl oraz w
Klubach Just GYM objętych Promocją (zwanych dalej: "Klubami”).
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
regulaminu Klubu Just GYM (zwanego dalej: "Regulaminem Klubu”) oraz przepisy
Kodeksu cywilnego. Pojęcia użyte w Regulaminie są zdefiniowane w jego treści
albo w treści Regulaminu Klubu.
6. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, zarządzana ani
przeprowadzana

przez

serwis

Facebook.

Serwis

Facebook

nie

jest

też

organizatorem Promocji ani nie jest z nim w żaden inny sposób związany. Nazwa i
logo Facebook są objęte prawami własności intelektualnej zastrzeżonymi na
rzecz Facebook Inc. Do udziału w Promocji nie jest wymagane posiadanie konta
użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.

§2. Promocja
1.

Celem Promocji jest promowanie i reklamowanie sieci klubów fitness Just GYM
oraz usług w nich świadczonych.

2. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 grudnia 2018 roku o godzinie 0.00 i trwa do
dnia 26 grudnia 2018 roku do godziny 23.59.
3. Promocja

dotyczy

wyłącznie

Karnetu

OPEN

(zawarcie

Umowy

na

czas

nieokreślony).
4. W trakcie trwania promocji zakup Karnetu OPEN (zawarcie Umowy na czas
nieokreślony) odbywa się na następujących warunkach:
a. opłata wpisowa wynosi 0.00 PLN;
b. w przypadku nabycia Karnetu OPEN w dniu 1 grudnia 2018 roku opłata za
miesiąc grudzień 2018 roku wynosi 9.99 PLN;
c. w przypadku nabycia Karnetu OPEN w okresie w okresie od dnia 2 grudnia
2018 roku (włącznie) do 26 grudnia 2018 roku (włącznie) opłata za
miesiąc grudzień 2018 jest równa wyrażonemu w złotych polski iloczynowi
liczby 0,333 i liczby pełnych dni pozostałych do końca grudnia 2018 roku
licząc od dnia nabycia Karnetu OPEN (łącznie z tym dniem);
d. opłata

za

kolejne

miesiące

obowiązywania

Karnetu

należna

jest

w standardowej wysokości wynikającej z aktualnego cennika usług Just
GYM dostępnego na stronie internetowej www.justgym.pl.
5. Promocja skierowana jest do osób, które nie posiadają aktywnego Karnetu
a Karnet OPEN (zawierają Umowę na czas nieokreślony) nabywają wyłącznie
w celu własnej rekreacji bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością
gospodarczą.
6. Udział w Promocji jest dobrowolny.

§3. Uczestnicy

1.

Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej: "Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna,
która zgodnie z Regulaminem Klubu może stać się Klubowiczem. Regulamin
Klubu dostępny jest na stronie internetowej www.justgym.pl.

2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy ani współpracownicy Organizatora,
w tym w szczególności trenerzy lub instruktorzy.

§ 4. Zasady Konkursu
Warunkiem wzięcia udziału w Promocji przez Uczestnika jest:
a. nieposiadanie aktywnego Karnetu;
b. dokonanie zakupu Karnetu OPEN (zawarcie Umowy na czas nieokreślony)
w czasie trwania Promocji na zasadach opisanych w Regulaminie Klubu;
c. zgodne z Regulaminem Klubu regulowanie opłat wynikających z zawartej
Umowy.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne
1.

Wszelkie ewentualne skargi i reklamacje odnośnie przebiegu Promocji mogą być
zgłaszane wyłącznie pisemnie, listem poleconym doręczonym na adres
Organizatora w terminie 7 dni od dnia zakończenia Promocji.

2. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres do korespondencji
oraz dokładny opis przyczyny skargi bądź reklamacji.
3. Organizator rozpatruje skargę w terminie 30 dni od otrzymania listu poleconego.
Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem
poleconym nadanym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika
w skardze.
4. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub nie zawierające
wymaganych danych nie będą rozpatrywane.
5. Decyzja Organizatora jest ostateczna i wiążąca.

§ 6. Ochrona danych osobowych

1.

Uczestnik, w trybie określonym w Regulaminie Klubu, wyraża zgodę na
gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika,
obejmujących imię i nazwisko Uczestnika, podane podczas rejestracji w Panelu
Klienta na stronie www.justgym.pl.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwane dalej:
"Rozporządzenie”) na potrzeby przeprowadzenia Promocji oraz na potrzeby
rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych zgodnie z § 5 Regulaminu.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
4. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Organizator informuje
Uczestników, iż:
a. dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Promocji oraz w celach
reklamacyjnych w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w § 5,
w tym w celu prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (art. 6 ust. 1
lit. f Rozporządzenia);
b. od 25 maja 2018 r. Zleceniodawca powołał inspektora ochrony danych;
dane kontaktowe inspektora: inspektor@justgym.pl.
c. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do
jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia

danych

-

w

prawnie

uzasadnionych

przypadkach

przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym
lub osobiście na adres Organizatora;
d. Uczestnik może w każdym momencie wycofać zgodę (co nie wpływa na
zgodność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody). Zgodę można
wycofać

poprzez:

wysłanie

e-mail

na

adres

kontakt@justgym.pl.

W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, Organizator jest uprawniony do
przetwarzania

danych

merytorycznego
wycofania zgody;

Uczestnika

rozpatrzenia

w

żądania

zakresie
Uczestnika,

niezbędnym

do

niezależnie

od

e. Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego
w rozumieniu Rozporządzenia w prawnie uzasadnionych przypadkach
przewidzianych w Rozporządzeniu;
f.

podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże
jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji;

g. dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

§ 7. Postanowienia końcowe
1.

Postanowienia

niniejszego

Regulaminu

stanowią

wyłączną

podstawę

przeprowadzenia Promocji. Wszelkie materiały reklamowe mają jedynie charakter
informacyjny i nie stanowią podstawy reklamacji.
2. Osoby

biorące

udział

z Regulaminem Klubu.

w

promocji

zobowiązane

są

do

zapoznania

się

