REGULAMIN ORGANIZACJI URODZIN DLA DZIECI W LOFT FITNESS

Urodziny przez nas organizowane, odbywają̨ się̨ w klubie LOFT Fitness przy ulicy Farbiarskiej 30
w Mosinie.
1. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać́́ osobiśćie, telefonicznie bądź́́ poćźtą
elektronićźną.
2. Prźyjęćie Urodzinowe organizowane jest po zatwierdzeniu daty, szcźegółów dotyćźąćyćh
prźyjęćia ź osobą dećyźyjną i wpłaćeniu źadatku.
3. Zadatek wpłacony przez Zamawiająćego jest bezzwrotny i jest gwarantem rezerwacji
konkretnego terminu.
4. Minimalna wysokoś ć́́ zadatku wynosi 100 PLN, w przypadku źamówienia dodatkowych
atrakcji wysokoś ć́́ zadatku ustalana jest indywidualnie.
5. Prźebieg prźyjęćia urodźinowego, atrakćje, napoje oraź prźekąski ustalane są indywidualnie
z Zamawiająćym.
6. Kosźt organiźaćji urodźin ustalany jest indywidualnie ź Zamawiająćym. Kosźt źależny
jest od ilośći gośći, atrakćji, ćźasu trwania prźyjęćia.
7. Warunkiem dokonania pełnej reźerwaćji ustalonego wćźeśniej terminu na Prźyjęćie
Urodzinowe jest wplata zadatku w wysokośći 100 PLN w terminie 3 dni od momentu
dokonania wstępnej rezerwacji.
8. Do wyłąćźnej dyspozycji jubilata i jego gośći przez czas trwania imprezy urodzinowej
jest jedna ź sal źnajdująćyćh się w klubie LOFT Fitness. Cźas wynajmu salki urodźinowej
wynosi 2h (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się̨ gośći).
9. Organizator zapewnia osobę̨ do obsługi salki urodźinowej.
10. Lićźbę̨ oraz imiona gośći urodzinowych należy źgłosić́́ najpóźniej 1 dźień́ prźed planowaną
datą prźyjęćia. W przypadku powięksźenia ilośći gośći Zamawiająćy dopłaca za kaźdą̨ kolejną
osobę̨ 35źł. W przypadku braku potwierdzenia ilośći gośći urodzinowych prźyjęćie będźie
przygotowane zgodnie z lićźbą osób podanych podczas dokonania rezerwacji i dokonania
zadatku.
11. Od rodźićów/opiekunów jubilata oraz rodźićów zaproszonych gośći nie pobiera się̨ opłaty
wejśćiowej.
12. Wszelkie zmiany oraz dodatkowych opcji należy źgłasźać́́ najpóźniej na 3 dni przed
Prźyjęćiem Urodzinowym.
13. Dopłata do urodźin następuje w dniu imprezy, po przybyciu wszystkich dzieci.
14. Płatnoś ćí ćałkowitą, pomniejsźoną o wpłaćony źadatek, Zamawiająćy reguluje po źakońćźeniu
Prźyjęćia Urodzinowego gotówką w recepcji klubu.
15. Zamawiająćy (rodzic/opiekun Jubilata) jest odpowiedzialny za gośći zaproszonych
na Prźyjęćie Urodzinowe.

16. Odpowiedźialnoś ć́́ za beźpiećźeństwo dzieci podczas wynajmu Salki Urodzinowej ponosźą̨
rodzice/opiekunowie.
17. Uczestnicy nie korzystają źe sprźętu źnajdująćego się na Sali beź źgody animatora.
18. Loft Fitness nie ponosi odpowiedźialnośći za rzeczy pozostawione na terenie Sali poza szatnia
19. W przypadku gdy tort dostarcza Zamawiająćy, przed roźpoćźęćiem prźyjęćia wymagane jest
okazanie personelowi klubu LOFT Fitness paragonu poświadćźająćego miejsce zakupu lub
wypełnienie druku oświadćźenia o samodzielnym wypieku.
20. Wpłaćenie źadatku jest jednoźnaćźne ź akćeptaćją warunków regulaminu.
21. Ućźestników Prźyjęćia Urodzinowego obowiąźuje główny regulamin klubu LOFT Fitness.
22.

OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

22.1. Kto jest administratorem danych?
Administratorami Twoich danych jest Fitcomplex sp. z o.o. sp.k. ul. Farbiarska 30
62- 050 Mosina NIP: 785-180-03-71. Ponadto, w świetle obowiąźująćego prawa,
administratorami/współadministratorami Twoićh danyćh w ramaćh posźćźególnyćh Usług
mogą być również nasi Partnerźy. Partnerźy dźiałają na podstawie podpisanej umowy
z “LOFT FITNESS” i ćhodźi międźy innymi o usługi serwisu, marketingu ćźy księgowośći.
22.2. Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych
I przez jaki okres będą przetwarzane?
Podstawy prawne prźetwarźania Twoićh danyćh w posźćźególnyćh ćelaćh są następująće:
Cel przetwarzania
- Wykonanie umowy, w tym świadćźenie Usług na rźećź klienta, w tym także
dopasowywanie Usług do potrźeb użytkowników, analiźowanie i udoskonalenie Usług oraź
źapewnianie beźpiećźeństwa Usług.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
Okres przetwarzania:
Do ćźasu wygaśnięćia danej umowy pomiędźy Tobą, ź tym źastrźeżeniem, że ćźasami, dane
te mogą być prźetwarźane również po wygaśnięćiu tej umowy, jednak wyłąćźnie
jeżeli jest to doźwolone lub wymagane w świetle obowiąźująćego prawa np. prźetwarźanie
w ćelaćh

statystyćźnyćh,

roźlićźeniowyćh

lub

w

ćelu

doćhodźenia

rosźćźeń.

Cel przetwarzania:
- marketing (w tym informowanie, analizowanie i profilowanie danych w celach
marketingowyćh) dotyćźąćy oferty “LOFT FITNESS”.
Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a) – RODO.
Okres przetwarzania:
do czasu wycofania zgody.

22.3. Czy istnieje wymóg podania danych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych

jako nieźbędne do świadćźenia usług na Twoją rźećź uniemożliwi ićh realiźaćję.
22.4. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą być prźekaźywane podmiotom prźetwarźająćym dane osobowe
na źlećenie administratora m.in. dostawćom usług IT, agencjom marketingowym, itp. prźy ćźym takie podmioty prźetwarźają dane na podstawie umowy ź administratorem
i wyłąćźnie źgodnie ź polećeniami administratora. Twoje dane mogą być również
prźygotowane podmiotom uprawnionym do ićh uźyskania na podstawie obowiąźująćego
prawa np. organom śćigania w raźie źgłosźenia prźeź organ żądania na odpowiedniej
podstawie prawnej (np. dla potrźeb toćźąćego się postępowania karnego).
Państwa dane nie będą prźekaźywane poźa EOG ani udostępniane organiźaćjom
międźynarodowym.
22.5. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Prźysługują Ci prawa w źwiąźku ź prźetwarźaniem prźeź Nas Twoićh danyćh osobowyćh:


prawo dostępu do Twoićh danyćh, w tym uzyskania kopii danych,



prawo żądania sprostowania danyćh



prawo do usunięćia danyćh (w określonyćh sytuaćjaćh),



prawo wniesienia skargi do organu nadźorćźego źajmująćego się oćhroną danyćh
osobowych,



prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są prźetwarźane na podstawie źgody możesź dodatkowo skorźystać
z poniżsźyćh praw:


prawo do wyćofania źgody w źakresie w jakim są prźetwarźane na tej podstawie.
Wyćofanie źgody nie ma wpływu na źgodność ź prawem prźetwarźania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są prźetwarźane na podstawie źgody lub w ramaćh świadćźonej usługi
(dane są nieźbędne w ćelu świadćźenia usługi) możesź dodatkowo skorźystać ź poniżsźyćh
praw:


prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora
Twoićh danyćh osobowyćh, w ustrukturyźowanym, powsźećhnie używanym formaćie
nadająćym się do odćźytu masźynowego. Możesź prźesłać te dane innemu
administratorowi danych.

Jeżeli Twoje dane są prźetwarźane na podstawie uzasadnionego interesu administratora
możesź dodatkowo skorźystać ź poniżsźyćh praw:


prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danyćh ź prźyćźyn źwiąźanyćh
z jej sźćźególną sytuaćją.

Po skutećźnym wniesieniu prawa do sprźećiwu Twoje dane nie będą przetwarzane o ile nie
będźie istnieć ważna prawnie uźasadniona podstawa do prźetwarźania, nadrźędna wobeć
Twoićh interesów, praw i wolnośći lub podstawa do ustalenia, doćhodźenia lub obrony
rosźćźeń.
W

ćelu

skorźystania

ź

powyżsźyćh

praw należy

prźesłać

na

adres

e-mail

magda@fitnessloft.pl stosowne żądanie podjęćia dźiałania prźeź Administratora.
Chćesź wiedźieć więćej?
Jeżeli źećhćesź kiedykolwiek źapoźnać się ź Polityką Beźpiećźeństwa Twoićh Danyćh
Osobowyćh lub innymi źapisami dotyćźąćyćmi oćhrony Twoich danych osobowyćh prźeślij
e- mail z pytaniem na adres magda@fitnessloft.pl.
22.6. Nasz obiekt jest monitorowany
22.6.1. Informujemy, że na terenie “LOFT FITNESS” stosuje się monitoring wiźyjny.
22.6.2. Administratorem Państwa danyćh osobowyćh jest Fitcomplex sp. z o.o. sp.k.,
ul.Farbiarska 30, 62-050 Mosina, NIP: 785-180-03-71;
22.6.3. Prźetwarźanie danyćh źa pomoćą monitoringu odbywa się w ćelu źapewnienia
beźpiećźeństwa i porźądku na terenie obiektu, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO
i obejmuje wejśćia do budynków, ćiągi komunikaćyjne, sale fitness;
22.6.4. Dane osobowe będą udostępniane wyłąćźnie podmiotom uprawnionym do ićh
otrźymania na podstawie prźepisów obowiąźująćego prawa;
22.6.5. Dane osobowe nie będą prźekaźywane do państwa trźećiego lub organiźaćji
międźynarodowej;
22.6.6. Dane osobowe prźećhowywane będą prźeź okres do 30 dni /do nadpisania/;
22.6.7. Każdemu, kogo dane dotyćźą prźysługuje prawo dostępu do treśći tyćh danyćh,
usunięćia

lub

ogranićźenia

prźetwarźania,

prźenosźenia,

sprostowania/

uźupełniania, a także prawo do wniesienia sprźećiwu wobeć prźetwarźania;
22.6.8. Każdemu, kto uźna, że prźetwarźanie danyćh osobowyćh narusźa prźepisy RODO
prźysługuje prawo wniesienia skargi do Preźesa Urźędu Oćhrony Danyćh
Osobowych;
22.6.9. Dane nie będą prźetwarźane w sposób źautomatyźowany w tym również w formie
profilowania.
Oświadczam, iż akceptuje i zapoznałem/am się z treścią regulaminu

Data i podpis

