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ZASADY SPRZEDAŻY I REALIZACJI KARNETU PREZENTOWEGO 
(dalej: „Zasady”) 

 
§ 1. Warunki ogólne 

1. Niniejsze Zasady określają warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Karnetów Prezentowych. 
2. Karnet Prezentowy jest wydawany przez Właściciela Klubu za opłatą zgodną z cennikiem, w formie papierowej imiennej karty. 
3. Zakup Karnetu Prezentowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Osobę obdarowaną jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszych Zasad przez Nabywcę i Osobę obdarowaną.  
4. Karnet Prezentowy można realizować w oparciu o niniejsze Zasady. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach zastosowanie 

znajduje Regulamin Klubu Macierzystego XTREME FITNESS Gyms dostępny na stronie internetowej www.xtremefitness.pl lub w Recepcji 
Klubu. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszych Zasad, a Regulaminem Klubu, pierwszeństwo stosowania mają 
postanowienia niniejszych Zasad. 

5. Nie jest możliwe dokonanie zmiany rodzaju karnetu i/lub zmiany Osoby obdarowanej.   
6. Karnet Prezentowy ma określoną datę ważności, która zostaje ustalona przez Nabywcę w dniu zakupu i zostaje wpisana na odwrocie Karnetu 

Prezentowego. Niezrealizowanie Karnetu Prezentowego w w/w terminie, jest równoznaczne z utratą jego ważności.  
7. Karnet Prezentowy: 

a) może zostać aktywowany wyłącznie w Klubie Macierzystym (w Klubie, w którym został zakupiony),  
b) nie podlega wymianie na środki pieniężne, 
c) posiada termin ważności, po upływie którego nie może zostać wykorzystany. 

8. Właściciel Klubu nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Karnetu Prezentowego przez jego Nabywcę lub Osobę obdarowaną. W takich 
wypadkach duplikat nie będzie wydawany. 

9. Właściciel Klubu zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania usługi w zamian za Karnet Prezentowy, który jest nieczytelny i/lub zniszczony, 
zachodzą wątpliwości co do jego autentyczności, w którym dokonano samodzielnej zmiany danych osobowych osoby, dla której zakupiono 
karnet. W powyższych przypadkach Karnet Prezentowy uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Vouchera zastępczego.  

§ 2. Zakup Karnetu Prezentowego 
1. Karnet Prezentowy można nabyć jedynie w Recepcji Klubu Xtreme Fitness Gyms. Cena uzależniona jest od wyboru rodzaju Karnetu i wskazana 

została w Cenniku, który znajduje się w Recepcji Klubu.  
2. W ramach Karnetu Prezentowego dostępne są następujące rodzaje karnetu: OPEN 3 Miesiące, OPEN 6 Miesięcy, OPEN 12 Miesięcy. Karnety 

wskazane w zdaniu poprzednim, Nabywca może zakupić z opcją SOLOKLUB lub MULTIKLUB – w zależności od dokonanego wyboru w dniu 
zakupu Karnetu Prezentowego.  

3. Aby zakupić Karnet Prezentowy konieczne jest podanie danych osobowych: 
a) osoby, która ma korzystać z przedmiotowego karnetu – w postaci jej imienia, nazwiska, nr telefonu, daty urodzenia,  
b) osoby, która karnet zakupiła (dalej jako: „Nabywca”) - w postaci jej imienia, nazwiska oraz nr telefonu. 

4. Jednocześnie, Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Osoby obdarowanej o utworzeniu dla niej profilu klienta w systemie służącym 
Właścicielowi Klubu do obsługi Klubu oraz o fakcie przekazania danych osobowych Osoby obdarowanej Właścicielowi Klubu, a także o celach 
i sposobie ich przetwarzania. Nabywca zobowiązuje się także do poinformowania Osoby obdarowanej, że aby zrealizować Karnet Prezentowy 
zobowiązana będzie do zawarcia Umowy Członkowskiej z Właścicielem klubu, w tym do podania danych osobowych niezbędnych do jej 
zawarcia tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu, adres e-mail.  

5. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Osoby obdarowanej o warunkach realizacji Karnetu Prezentowego. 

§ 3. Realizacja Karnetu Prezentowego 
1. Uprawnionym do realizacji Karnetu Prezentowego jest osoba wskazana imiennie na odwrocie Karnetu Prezentowego (dalej: „Osoba 

obdarowana”). 
2. Aby zrealizować Karnet Prezentowy, Osoba obdarowana, zobowiązana jest do (wszystkie warunki muszą zostać spełnione łącznie): (i) 

okazania Karnetu Prezentowego, (ii) okazania dokumentu tożsamości, (iii) zapoznania i akceptacji treści Regulaminu Klubu (iv) podpisania 
Umowy Członkowskiej na czas określony, na jaki został zakupiony Karnet, (V) udzielenia wymaganych zgód na przetwarzanie danych 
osobowych. 

3. W sytuacji, gdy Osoba obdarowana nie spełni choćby jednego warunku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie będzie możliwa 
realizacja Karnetu Prezentowego. W takim przypadku Karnet Prezentowy uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania zwrotu 
uiszczonej opłaty za karnet, a także bez prawa zmiany Osoby obdarowanej. 

§ 4. Dane osobowe 
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych wyczerpujące obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 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, zawarte są w klauzuli 
informacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, a także w Regulaminie Klubu Xtreme Fitness Gyms oraz Polityce 
Prywatności i Cookies, dostępnej na Stronie Internetowej.  

§ 5. Postanowienia końcowe 
1. Reklamacje dot. Karnetu Prezentowego, mogą być składane na zasadach określonych w Regulaminie Klubu, w którym Nabywca zakupił 

karnet. Regulamin Klubu dostępny jest w Recepcji Klubu lub na stronie internetowej www.xtremefitness.pl. 
2. Właściciel Klubu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszych Zasad w przypadku: 

- zmiany przepisów prawa regulujących zasady i organizację wydawania voucherów imiennych, 
- zmiany sposobu przeprowadzania realizacji Karnetu Prezentowego, spowodowanej względami technicznymi. 

3. W przypadku dokonania zmiany postanowień niniejszych Zasad, Właściciel Klubu udostępni tekst jednolity Zasad poprzez ich publikację w 
Recepcji Klubu.  

4. Niniejsze Zasady Uczestnictwa są jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady zakupu i realizacji Karnetów Prezentowych. 
5. Zasady obowiązują od dnia 8 grudnia 2021 roku. 

 
_______________________________ 

data i podpis Nabywcy Karnetu Prezentowego 
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Załącznik nr 1 do Zasad sprzedaży i realizacji Karnetu Prezentowego  

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Właściciel Klubu Xtreme Fitness Gyms, w którym dokonuje Pan/Pani zakupu Karnetu 
Prezentowego. 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych, za pośrednictwem e-mail: iod@xtremefitness.pl 

Pani/Pana dane osobowe 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 („Rozporządzenie”), przede wszystkim: 1. w celu umożliwienia dokonania zakupu przez Nabywcę 
Karnetu Prezentowego dla Osoby obdarowanej, w tym zapoznania z usługami i ofertą Administratora przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 
lit. b) Rozporządzenia), 2. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, w tym przeciwdziałania nadużyciom, 
oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, porządku, a także ochrony mienia Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w tym właściciele innych klubów 
działających w ramach sieci XTREME FITNESS Gyms, a także podmioty wspierające bieżące procesy biznesowe Administratora, takie jak: banki, 
operatorzy płatności, świadczące usługi księgowe, prawne, marketingowe, pocztowe i kurierskie, archiwizacyjne, dostawcy odpowiedzialni 
za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, a także firmy ubezpieczeniowe, z którymi Administrator zawarł umowy ubezpieczenia. 

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe 
udzielone na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 
6 ust 1. lit f) Rozporządzenia do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych osobowych (prawo 
do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 
przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez 
Administratora danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia. Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych, 
obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesyłaniach ich innemu administratorowi, a także do żądania (jeżeli możliwości techniczne 
na to pozwalają) przesłania tych danych innemu administratorowi. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do umożliwienia zakupu Karnetu Prezentowego.  

 

 

_________________________________ 
podpis Nabywcy Karnetu Prezentowego 

 


