
LP czego dotyczy Było Powinno być

1 Człokostwo 10)
10) CityFit zapewnia swoim członkom tzw. Gwarancję Zwrotu Pieniędzy w przypadku, gdy Członek Klubu do godziny 24:00 w Dniu Otwarcia logując się do 
swojego konta w Strefie Klienta zrezygnuje z członkostwa, a następnie skontaktuje się z CityFit wysyłając maila na adres bok@cityfit.pl.

10) CityFit zapewnia swoim członkom tzw. Gwarancję Zwrotu Pieniędzy w przypadku, gdy Członek Klubu do godziny 24:00 w 
Dniu Otwarcia logując się do swojego konta w Strefie Klienta zrezygnuje z członkostwa, a następnie skontaktuje się z CityFit 
poprzez formularz kontaktowy na stronie https://cityfit pl/kontakt/

3 Inne postanowienia 68)

68) CityFit ma prawo zmienić, usuwać treści i funkcje udostępnione na portalach w tym w Strefie Klienta i udostępniać nowe treści i funkcje lub całkowicie 
zamknąć portal w dowolnym momencie. CityFit biorąc pod uwagę interesy Członków o każdej takiej poważniejszej zmianie, a zwłaszcza zamknięciu portalu 
na dłuższy okres, powiadomi Członków z wyprzedzeniem w odpowiedni sposób. W przypadku pytań bądź chęci dokonania w momencie zamknięcia 
portalu jakichkolwiek czynności prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod adresem bok@cityfit.pl.

68) CityFit ma prawo zmienić, usuwać treści i funkcje udostępnione na portalach w tym w Strefie Klienta i udostępniać nowe 
treści i funkcje lub całkowicie zamknąć portal w dowolnym momencie. CityFit biorąc pod uwagę interesy Członków o każdej 
takiej poważniejszej zmianie, a zwłaszcza zamknięciu portalu na dłuższy okres, powiadomi Członków z wyprzedzeniem w 
odpowiedni sposób. W przypadku pytań bądź chęci dokonania w momencie zamknięcia portalu jakichkolwiek czynności 
prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta poprzez formularz kontaktowy na stronie https://cityfit.pl/kontakt/

4 Inne postanowienia 69) 69) Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Klubu, klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
69) Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Klubu, klient zobowiązany jest do zapoznania się i 
przestrzegania niniejszego Regulaminu w tym Indywidualnego Regulamin Klubu. CityFit zastrzega, iż niedozwolone jest 
wnoszenie na teren Klubu rowerów, hulajnóg itp. 

5 Inne postanowienia 71)
71) W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących funkcjonowania Klubu, pytań, skarg i zażaleń, czy wniosków prosimy o kontakt pod adresem 
bok@cityfit.pl. CityFit zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na wszelkie Państwa sugestie w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych

71) W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących funkcjonowania Klubu, pytań, skarg i zażaleń, czy wniosków prosimy o 
kontakt poprzez formularz kontaktowy na stronie https://cityfit.pl/kontakt/. CityFit zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi 
na wszelkie Państwa sugestie w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych
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52) Administratorem Danych Osobowych:
a) Członków Klubu, którzy zawarli Umowę przed dniem 31.08.2018 godz.: 11:59 oraz osób zainteresowanych (przedstawicieli ustawowych Członków 
Klubu, którzy zawarli Umowę przed dniem 31.08.2018 godz.: 11:59 czy osób chcących zawrzeć z CityFit sp. z o.o. umowę) w przypadku Klubów CityFit 
Plaza Rzeszów, CityFit Rondo ONZ, CityFit Targówek, CityFit Lublin, CityFit Bielsko-Biała, CityFit Gdańsk, CityFit Katowice, CityFit Bydgoszcz, CityFit 
Wrocław jest CityFit sp. z o.o.;
b) Członków Klubu oraz osób zainteresowanych (przedstawicieli ustawowych Członków Klubu, czy osób chcących zawrzeć z CityFit 24/7 sp. z o.o. umowę w 
przypadku klubu CityFit Wałbrzych jest CityFit 24/7 Sp. z o.o.; 
c) Członków Klubu oraz osób zainteresowanych (przedstawicieli ustawowych Członków Klubu, czy osób chcących zawrzeć z CityFit Membership sp. z o.o. 
umowę w przypadku Klubów CityFit Wroclavia, CityFit Białystok Zielone Wzgórza, CityFit Chorzów AKS, CityFit Kraków Principio, CityFit Warszawa Rondo 
Wiatraczna, CityFit Poznań Pestka, CityFit Warszawa Wola Plaza, CityFit Warszawa Reduta, CityFit Toruń Plaza, CityFit Warszawa Sadyba Best Mall, w 
Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 52A, w Lublinie przy ul. Lipowej 13, w Gdańsku przy ul. Targ Sienny 7 oraz od dnia 31.08.2018 godz.: 12:00 w przypadku 
Klubów CityFit Plaza Rzeszów, CityFit Rondo ONZ, CityFit Targówek, CityFit Lublin, CityFit Bielsko-Biała, CityFit Gdańsk, CityFit Katowice, CityFit Bydgoszcz, 
CityFit Wrocław jest CityFit Membership Sp. z o.o.
Spółka CityFit sp. z o.o. jest również administratorem danych osób odwiedzających witrynę www.cityfit.pl (szczegółowe informacje w Polityce Prywatności 
strony www), danych osobowych użytkowników aplikacji mobilnej (szczegółowe informacje w Polityce Prywatności aplikacji). 

Administrator powołał Inspektora Ochrony danych osobowych (Jacek Grabowski), z którym Członek Klubu lub inna zainteresowana osoba może 
skontaktować się w formie elektronicznej (wysyłając e-mail) pod adresem iod@cityfit.pl 

53) Administratorem danych osobowych związanych z wykonywaniem umowy w ramach Pakietu Usług Medycznych oferowanych do sprzedaży za 
pośrednictwem CityFit jest Medicover. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz polityki prywatności Medicover dostępne są na 
stronie www.medicover.pl. oraz w Załączniku nr 1. 
54) Organem nadzorczym właściwym w sprawach dotyczących danych osobowych jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Członek 
Klubu lub inna zainteresowana osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
• listownie na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-183 Warszawa
• przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
• poprzez e-mail:       Kancelaria@uodo.gov.pl
• telefonicznie:         (22) 531 03 00

55) Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) Świadczenia usług opisanych w Regulaminie. 
W zakresie wypełniania tego celu Administrator przetwarza choćby dane niezbędne do założenia profilu w Strefie Klienta, zarządzania płatnościami, do 
obsługi zapytań i reklamacji czy historii odwiedzin Klubu. Świadczenie Usług Administratora może w pewnym zakresie odbywać się przy pomocy aplikacji 
mobilnej CityFit.
Niepodanie danych uniemożliwi świadczenie przez Administratora usług.
b) W celu marketingowym, który obejmuje:
i) przesyłanie newslettera, informacji o wydarzeniach, konkursach, promocjach, ofertach handlowych usługi treningu personalnego, komunikatów 
marketingowych dotyczących usług i produktów, również na urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej przypisane do Członka Klubu, w tym 
za pomocą systemów przekazujących te informacje automatycznie,
ii) przesyłanie za pomocą tradycyjnej poczty informacji handlowych,
iii) geolokalizację urządzeń komunikacji elektronicznej, aby przesyłać informacje handlowe,
iv) łączenie danych Członka Klubu z informacjami dotyczącymi jego cech, zachowań, lub preferencji, aby dopasować informacje handlowe do znanych lub 
przewidywanych potrzeb lub oczekiwań Członka Klubu (tzw. profilowanie),
v) utrzymywanie, wyświetlanie stron internetowych lub komunikowania się przez te strony oraz przez aplikację mobilną CityFit.
c) W celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, do których należą:
i) zapewnienie bezpieczeństwa w Klubie (przede wszystkim Członkom Klubu ale także pracownikom) przy wykorzystaniu monitoringu,
ii) rozwój i ulepszanie usług Administratora, w tym udostępnianej Członkom Klubu i osobom zainteresowanym aplikacji mobilnej CityFit,
iii) kontaktowanie się oraz interakcja z Członkiem Klubu lub osobą zainteresowaną (choćby telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie lub odpowiadając 
na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do Administratora),
iv) zarządzanie promocjami i konkursami, w których Członek Klubu lub osoba zainteresowana bierze udział,
v) dochodzenie lub obrona roszczeń lub praw Administratora lub podmiotu, który Administrator reprezentuje,
vi) wypełnienie zobowiązań prawnych w tym wiążących Administratora nakazów władz i sądów.
56) Administrator nie podejmie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, które mu udostępniono. 
57) Administrator w celach wskazanych powyżej przetwarza dane osobowe, które zostały mu przez Członka Klubu lub osobę zainteresowaną udostępnione 
lub które zebrał w trakcie interakcji z Członkiem Klubu lub osobą zainteresowaną. 
58) Do danych takich należą:
a) Dane podawane podczas tworzenia profilu w Strefie Klienta i w profilu tym dostępne: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, PESEL, numer paszportu w 
przypadku cudzoziemców, (opcjonalnie) dane firmy, numer telefonu kontaktowego, datę urodzenia, dane dotyczące karty kredytowej, 
b) Inne dane związane ze świadczeniem na rzecz Członka Klubu usług   –  np. wzór odcisku palca umożlwiający wejście do Klubu, Kod QR wygenerowany 
dla osoby zainteresowanej a umożliwiający wejście do Klubu, dane dotyczące treningów, historii wizyt, dane dotyczące złożonych reklamacji, dane 
podawane w konkursach, wizerunek, informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację;
c) Dane dotyczące korzystania ze strony www zapisane w tzw. plikach cookies, takie jak historia kliknięć, nawigacji czy przeglądania, o czym szczegółowo  
w Polityce prywatności strony www oraz dane dotyczące korzystania z aplikacji mobilnej, o czym szczegółowo w Polityce prywatności aplikacji,
d) Dane dotyczące preferencji lub zachowań – udostępniane przez Członka Klubu lub osobę zainteresowaną podczas przeglądania strony www, konkursów, 
akcji promocyjnych i wydarzeń organizowanych w Klubach,
e) Dane audiowizualne - nagrania związane z zabezpieczeniem mienia lub majątku, nagrywanie rozmów dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych.
59) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowią:
a) Zgoda osoby, której dane są przetwarzane. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
b) Uzasadniony interes Administratora.
c) Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (świadczenia przez Administratora usług).
d) ciążący na Administratorze obowiązek prawny.
60) Dane osobowe Administrator może przekazywać do innych podmiotów, z którymi zawarł stosowne umowy. Są to następujące podmioty:
a) Spółki z grupy kapitałowej Administratora.
Pełnią one w imieniu Administratora określone funkcje, pomagając mu świadczyć usługi na rzecz Członków Klubu, organizować akcje promocyjne czy 
zarządzać systemami informatycznymi używanymi do obsługi klubów. Podmioty te przetwarzają tylko te dane, które są niezbędne do realizacji ich funkcji i 
zgodnie z zawartymi umowami. 
b) CityFit Membership sp. z o. o
W zakresie świadczenia usług treningu personalnego („Trening Personalny”). 
c) Medicover
W zakresie świadczenia usług medycznych, świadczenia usług niemedycznych (w szczególności doboru okularów i soczewek korekcyjnych).
d) OK System Polska S.A. (“OK”),
W zakresie udostępniania usług sportowo-rekreacyjnych CityFit udostępnia OK następujące dane osobowe: nr telefonu. Więcej informacji o tym jak OK 
przetwarza dane osobowe można znaleźć w ich Polityce dostępnej na stronie: www.oksystem.pl
e) Zaufani Partnerzy.
Są to podmioty, z którymi łączą Administratora umowy biznesowe i którzy świadczą na jego rzecz usługi, jak choćby dostawcy:
i) Usług związanych z technologią (na przykład wsparcie stron www, aplikacji i innych systemów biznesowych, z których Administrator korzysta w celu 
dostarczania usług),
ii) Usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych,
iii) Usług związanych z przetwarzanie płatności z kart kredytowych,
iv) Usług kurierskich,
v) Usług prawnych i innych wyspecjalizowanych usług, jak usługi z zakresu zapewnienia Członkom Klubu bezpieczeństwa. 
61) Przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez prawo 
lub Administratora. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. 
62) Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają je do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie.
63) Okres przetwarzania danych, zależy od istnienia celu, w jakim dane były lub są przetwarzane, od przepisów prawa regulujących obowiązki 
Administratora oraz istnienia podstawy do ich przetwarzania. Oznacza to, że:
a. dane niezbędne Administratorowi w celu świadczenia przez niego usług przetwarzane będą w okresie trwania umowy – dotyczy to w szczególności 
danych podawanych podczas tworzenia profilu w Strefie Klienta takich jak imię, nazwisko, adres, PESEL, numer paszportu w przypadku cudzoziemców, 
(opcjonalnie) dane firmy, numer telefonu kontaktowego, datę urodzenia, dane dotyczące karty kredytowej, jak również historii treningów czy danych 
dotyczących płatności; 
b. po wygaśnięciu danej umowy czyli po zakończeniu świadczenia usług dane osobowe Klientów oraz dane osobowe dotyczące korzystania przez nich z 
usług są przetwarzane w ograniczonym zakresie przez okresy wynikające z obowiązków podatkowo-rachunkowych ciążących na Administratorze, tj. 
jeszcze przez okres 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wygasła umowa - dotyczy to w szczególności danych zawartych w dokumentach 
księgowych. Niezależnie w celu obrony praw Administratora i dochodzenia roszczeń w związku z właściwymi przepisami prawa regulującymi okresy 
przedawnienia zobowiązań dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w niezbędnym zakresie jeszcze przez okres 6 lat od zakończenia roku 
kalendarzowego, w którym wygasła umowa. Jeśli toczy się już spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny 
będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na 
sposób jego zakończenia, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych; 
c. dane stanowiące mapę odcisku palca w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub odpowiednio ograniczenia lub innych działań 
podjętych przez osobę zgody udzielającej, a po okresie trwania umowy będą usuwane, 
d. dane przetwarzane w ramach uzasadnionego prawnie interesu przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu a niezależnie nie dłużej aniżeli przez 
okres 6 lat od momentu ustania celu, dla którego były pozyskane;
e. dane przetwarzane w celu marketingowym w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub odpowiednio ograniczenia lub innych działań 
podjętych przez osobę zgody udzielającej a niezależnie nie dłużej niż przez okres 1 roku od ustania celu, dla którego dane te zostały zebrane – dotyczy to w 
szczególności adresu e-mail i numeru telefonu.
Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej, np. można odwołać określoną zgodę na przetwarzanie danych 
w celach marketingowych, ale nie pozbawia to Administratora prawa do przetwarzania danych w innym celu lub z innej podstawy prawnej..
64) Członek Klubu czy osoba zainteresowana mają prawo:
a) Żądania od Administratora dostępu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 
a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
b) Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Administratora,
c) Przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic 
handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. 
65) Członek Klubu lub osoba zainteresowana ma także prawo do cofnięcia udzielonych zgód lub upoważnień dotyczących przetwarzania danych 
osobowych. Uprawnienie to dotyczy także zgód na przetwarzanie przez Administratora danych w celu marketingowym lub upoważnień do przekazania 
danych innemu podmiotowi, których udzieliłeś Administratorowi w przeszłości. Wycofanie danej zgody, nie wpływa na prawo Administratora do 
przetwarzania  danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. 
66) Z Administratorem skontaktować można się pod adresem: iod@cityfit.pl 

Ochrona danych 
osobowych 52-66)

52) Od dnia 14.10.2021 procesy przetwarzania danych są opisane w Polityce Prywatności Grupy CityFit opublikowanej na 
stronie www.cityfit.pl. (Dotychczasowe punkty 53-66 Regulaminu zostały celowo usunięte i zastąpione ww. Polityką).
53) do 66) celowo usunięte



6 Inne postanowienia 72) brak

72) CityFit jest uprawniony do wystawienia faktury korygującej (uzgodnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania) 
w sytuacji zablokowania dostępu do Klubu i braku uregulowania opłaty za członkostwo lub opłaty, o której mowa w pkt. 6b 
lub 7d. Faktura korygująca zostanie udostępniana w Strefie klienta oraz zostanie wysłana na adres wskazany w procesie 
rejestracji.  
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