
Paragraf, którego dotyczy zmiana Było Jest

DEFINICJE brak

r) Aplikacja – aplikacja mobilna CityFit,

s) Kod QR - alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod graficzny kod kreskowy możliwy do pobrania z Aplikacji.

CZŁONKOSTWO 3)

3) Dostęp do Klubu oraz prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub uzyskuje Członek Klubu po:

a) pozostawieniu przy pierwszej wizycie w Klubie odcisku palca (system wyznacza charakterystyczne punkty linii papilarnych, łączy je liniami i tym sposobem tworzy mapę odcisku palca, następnie system łączy osobę 

zarejestrowaną z danym odciskiem palca przy czym system nie jest w stanie odwrócić procesu zapisu, aby ponownie uzyskać odcisk palca, system zapamiętuje jedynie obraz, mapę, nie realny odcisk, system binarny nie 

pozwala na użycie danych przez niepowołane osoby, czy chociażby takie instytucje jak policja), z zastrzeżeniem iż przy zakupie Karnetu, który uprawnia do korzystania z większej liczby Klubów, Członek Klubu jest zobowiązany 

do pozostawienia odcisku palca podczas pierwszej wizyty w jednym z Klubów wybranych w procesie zakupu Karnetu uprawniającego do korzystania z większej ilości Klubów;

b) upływie terminu do odstąpienia od Umowy wskazanego w pkt 28  Regulaminu, chyba że klient złożył oświadczenie z żądaniem rozpoczęcia świadczenia usług przez CityFit przed upływem terminu do odstąpienia od 

Umowy.

3) Dostęp do Klubu oraz prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub uzyskuje Członek Klubu po:

a) pozostawieniu przy pierwszej wizycie w Klubie odcisku palca (system wyznacza charakterystyczne punkty linii papilarnych, łączy je liniami i tym sposobem tworzy mapę odcisku palca, następnie system łączy osobę zarejestrowaną z danym odciskiem palca przy czym system nie jest w stanie odwrócić procesu zapisu, 

aby ponownie uzyskać odcisk palca, system zapamiętuje jedynie obraz, mapę, nie realny odcisk, system binarny nie pozwala na użycie danych przez niepowołane osoby, czy chociażby takie instytucje jak policja), z zastrzeżeniem iż przy zakupie Karnetu, który uprawnia do korzystania z większej liczby Klubów, Członek 

Klubu jest zobowiązany do pozostawienia odcisku palca podczas pierwszej wizyty w jednym z Klubów wybranych w procesie zakupu Karnetu uprawniającego do korzystania z większej ilości Klubów, z zastrzeżeniem, iż powyższe dotyczy wyłącznie Członków Klubu, którzy zarejestrowali swoje odciski palców do dnia 

01.12.2019 do godziny 23:59;

b) zainstalowaniu Aplikacji na swoim smartfonie;

c) upływie terminu do odstąpienia od Umowy wskazanego w pkt 28 Regulaminu, chyba że klient złożył oświadczenie z żądaniem rozpoczęcia świadczenia usług przez CityFit przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

CZŁONKOSTWO 4)
4) Członek Klubu nie otrzymuje karty ani innego dokumentu umożliwianego wejście do Klubu. Wstęp do Klubu umożliwia weryfikacja odcisku palca poprzez przyłożenie palca do czytnika w drzwiach wejściowych. System 

rozpoznaje zarejestrowane i opłacone członkostwo i umożliwia wstęp do Klubu, w ten sam sposób Członek Klubu opuszcza Klub.

4) Członek Klubu nie otrzymuje karty ani innego dokumentu umożliwianego wejście do Klubu. Wstęp do Klubu umożliwia weryfikacja odcisku palca poprzez przyłożenie palca do czytnika w portalach wejściowych, z zastrzeżeniem iż powyższe dotyczy wyłącznie Członków Klubu, którzy zarejestrowali odcisk palca przed 

dniem 01.12.2019 godz. 23:59 lub wygenerowanie z Aplikacji Kodu QR i zeskanowanie Kodu QR na portalach . System rozpoznaje zarejestrowane i opłacone członkostwo i umożliwia wstęp do Klubu, w ten sam sposób Członek Klubu opuszcza Klub.

CZŁONKOSTWO 7d)
d) w przypadku Umowy zawartej na czas określony w wyniku złożenia w formie pisemnej rezygnacji z zastrzeżeniem, iż wówczas Członek Klubu zapłaci CityFit kwotę w wysokości 60% sumy opłat, liczonych od ceny regularnej 

brutto karnetu, należnych proporcjonalnie za okres od dnia rozwiązania Umowy do końca okresu na jaki Umowa została zawarta. Powyższa opłata płatna jest w momencie złożenia rezygnacji, o której mowa w niniejszym 

punkcie d. Cennik ze stawkami regularnymi w poszczególnych klubach stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;

d) w przypadku Umowy zawartej na czas określony, jeżeli niniejszy Regulamin lub przepisy prawa przewidują możliwość wypowiedzenia, w wyniku złożenia w formie pisemnej rezygnacji z zastrzeżeniem, iż wówczas Członek Klubu zapłaci CityFit kwotę w wysokości 60% sumy opłat, liczonych od ceny regularnej brutto 

karnetu, należnych proporcjonalnie za okres od dnia rozwiązania Umowy do końca okresu na jaki Umowa została zawarta. Powyższa opłata płatna jest w momencie złożenia rezygnacji, o której mowa w niniejszym punkcie d. Cennik ze stawkami regularnymi w poszczególnych klubach stanowi Załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu;

POSIADACZE KART MULTISPORT brak

18) Z usług CityFit po dokonaniu rejestracji zgodnie z punktem 2a) powyżej mogą korzystać posiadacze wystawionych przez spółkę Benefit System S.A. aktywnych, kart „Multisport ”;

19) Posiadacza karty „Multisport”, na podstawie tej karty oraz dokumentu tożsamości, każdorazowo na teren Klubu wpuszcza obsługa Klubu; 

20) Do przywołania obsługi Klubu służy interkom, znajdujący się w lobby Klubu;

21) Rejestracja wizyty w Klubie może odbyć się wyłącznie tuż przed rozpoczęciem korzystania z usługi przez Członka Klubu i wymaga okazania karty „Multisport” lub weryfikacji uprawnienia klienta do korzystania z usługi;

22) Możliwość wejścia  do  Klubu  uzyskuje się  okazując obsłudze Klubu swą  kartę  „Multisport”  oraz  dokument tożsamości (dokument na podstawie którego można stwierdzić tożsamość klienta posługującego się kartą  „Multisport”, zawierający imię i nazwisko oraz zdjęcie, wydany przez organ administracji publicznej 

(w szczególności dowód osobisty, paszport, karta pobytu, prawo jazdy), organ samorządu zawodowego (legitymacje służbowe) lub szkoły wyższe (legitymacje studenckie). Dokumentem tożsamości nie są identyfikatory służbowe. Przez dokument tożsamości na potrzeby Regulaminu przyjmuje się również okazanie 

ekranu urządzenia mobilnego klienta zawierający dane osobiste tego klienta wyświetlone za pomocą funkcji mTożsamość dostępnej w aplikacji mObywatel). W przypadku, braku dokumentu tożsamości, wejście do Klubu nie jest możliwe.  

23) Członek Klubu posługujący się kartą „Multisport” w przypadku awarii terminala zobowiązany jest do pozostawienia podpisu na przedstawionym mu raporcie wizyt bądź pozostawienia parafy albo inicjałów na wyświetlaczu urządzenia terminalowego, które posiada taką funkcjonalność, bezpośrednio po rejestracji 

wizyty na terminalu. Dopiero po zarejestrowaniu wizyty w sposób opisany w zdaniu powyżej, Członek Klubu może wejść do Klubu przez portal. W przypadku, odmowy złożenia parafy lub inicjałów przez klienta albo parafy albo inicjałów klienta w przypadku urządzeń terminalowych wyposażonych w taką 

funkcjonalność, klient nie będzie mógł przejść przez portal;

24) Posiadacz aktywnej karty „Multisport ” jest uprawniony do wejścia na terenie Klubu:

a) od poniedziałku do piątku wyłącznie w godzinach od 6.00 do 22.00;

b) w soboty i niedziele wyłącznie w godzinach od 8:00 do 20:00;

c) w święta wyłącznie w godzinach wskazanych w Klubie;

25) Posiadacz  aktywnej  karty  „Multisport”  zamierzający  skorzystać  z  oferowanych  przez  Klub  zajęć fitness zobowiązany jest do dokonania rezerwacji zgodnie z zapisami punktu 15a powyżej. 

UMOWY ZAWARTE NA CZAS OKREŚLONY 26-31)

26) CityFit oferuje specjalne umowy na czas określony (umowy 12-miesięczne), za które pobierana jest regularna comiesięczna opłata. CityFit daje również możliwość jednorazowego opłacenia karnetu 12-miesięcznego z 

góry.

27) Karnet 12-miesięczny nie zamyka się po braku wpłaty. Wszystkie faktury generują się co miesiąc w dniu wymaganej należności z 14-dniowym terminem płatności. W przypadku braku płatności, dług się akumuluje, a 

następnie rozpoczyna się proces windykacji.

28) W sytuacji kiedy Klient nie opłaci karnetu w terminie 14 dni, kilkukrotnie zostanie wezwany do zapłaty przez Biuro Obsługi Klienta. W przeciwnym razie poddawany jest procesowi windykacji. Zaległa płatność jest możliwa 

do zrealizowania przez opcję Przelewy24, aktywną w Strefie Klienta.

29) Jeśli wszystkie raty są opłacone, umowa 12- miesięczna zamyka się i automatycznie przechodzi na umowę na czas nieokreślony z góry określonym rabatem na wszystkie raty, bez konieczności uiszczania opłaty 

członkowskiej. W Strefie Klienta znajduje się również opcja „odnów kontrakt”, która przedłuży umowę na kolejne 12 miesięcy w tej samej cenie.

30) W przypadku nieopłacenia pierwszej raty karnetu 12- miesięcznego, z datą startu karnetu system automatycznie rozwiązuje umowę.

Karnet 12-miesięczny ma możliwość nielimitowanego zamrożenia, z wyraźnym zastrzeżeniem, iż czas zamrożenia wydłuża czas trwania umowy. Zamrażać można jedynie karnet aktywny – opłacony

26) CityFit oferuje specjalne umowy na czas określony, za które pobierana jest regularna comiesięczna opłata. CityFit daje również możliwość opłacenia umowy zawartej na czas określony jednorazowo z góry.

27) W razie powstania zaległości z tytułu opłaty za członkostwo, dostęp do Klubu/Klubów zostaje ograniczony zgodnie z zapisami punktu 6 powyżej zdanie 1.

28) Brak opłaty członkowskiej w terminie, w przypadku umów zawartych na czas określony spowoduje wystosowanie wezwania do zapłaty przez Biuro Obsługi Klienta. Powstałą zaległość może być uregulowana  przez opcję Przelewy24, aktywną w Strefie Klienta.

29) Po upływie okresu obowiązywania umowy na czas określony, okres jej obowiązywania ulega przedłużeniu na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, chyba że Członek Klubu w okresie trwania umowy na czas określony złoży oświadczenie o braku woli kontynuowania umowy po okresie na 

jaki została zawarta. W Strefie Klienta znajduje się również opcja „odnów kontrakt”, która umożliwi zawarcie umowy na kolejny czas określony na warunkach takich samych jak poprzednia umowa zawarta na czas określony.

30) W przypadku nieopłacenia pierwszej opłaty miesięcznej umowy zawartej na czas określony do momentu startu członkostwa, CityFit ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

31) Członek Klubu, który zakupił karnet na czas określony, z wyłączeniem Członków Klubu, którzy posiadają Pakiet Usług Medycznych, może zamrozić swoje członkostwo logując się do Strefy Klienta w zamian za comiesięczną opłatę na rzecz CityFit. Zamrożenie skutkuje od dnia aktywacji zamrożenia i powoduje 

przerwanie biegu trwania umowy na czas określony, który zaczyna biec na nowo od momentu odmrożenia członkostwa.

PŁATNOŚCI 32)

32) W kwestii Płatności, obowiązują następujące zasady:

a) CityFit stosuje wyłącznie system płatności bezgotówkowych;

b) Pierwsza płatność może być dokonywana zarówno przy użyciu karty płatniczej (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) jak również korzystając z opcji przelewy24 w zależności od zdefiniowanej 

opcji płatności;

c) Opłaty członkowskie za kolejne okresy wnoszone są za pomocą jednejmetody płatności:

i) użycie karty kredytowej/debetowej z funkcją płatności internetowych uprawniającego CityFit do obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym 

okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym pozostawania Członkiem Klubu, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu lub

d) W przypadku niemożności pobrania środków z rachunku Członka Klubu, CityFit kilkukrotnie podejmie próbę obciążenia konta Członka Klubu. W przypadku bezskutecznych prób obciążenia CityFit ma prawo do czasowego 

zawieszenia możliwości korzystania z klubu lub całkowitego anulowania członkostwa zgodnie z punktem 6 niniejszego Regulaminu;

e) Członek Klubu zobowiązany jest zapewnić środki na koncie bankowym, aby w terminie realizacji płatności na jego rachunku znajdowała się niezbędna kwota do opłacenia członkostwa;

f) Opłata za zamrożenie członkostwa naliczana jest od następnej przypadającej płatności z uwzględnieniem poniższego:

i) jeżeli Klient zamrozi członkostwo do godziny 23:59 ostatniego dnia jego obowiązywania opłata za zamrożenie członkostwa zostanie naliczona od kolejnego okresu rozliczeniowego, 

ii) zamrożenie członkostwa po godzinie 23:59 ostatniego dnia jego obowiązywania jest równoznaczne z rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, za który będzie wymagana pełna opłata członkowska, a opłata za 

zamrożenie członkostwa zostanie naliczona dopiero od pierwszego dnia miesiąca następującego po nim.

g) CityFit zastrzega sobie prawo udzielania klientom rabatów w stosunku do aktualnie obowiązujących: Opłaty Wpisowej lub Opłat Członkowskich;

h) Rabat będzie udzielany w formie kodu rabatowego generowanego przez system komputerowy;

i) Kod rabatowy, o którym mowa powyżej może być udzielany klientowi przez pracownika CityFit lub przez osobę współpracującą z CityFit na innej zasadzie, w tym m.in. przez trenerów personalnych nie będących 

pracownikami CityFit;

j) Klient otrzymuje kod rabatowy od osoby, o której mowa powyżej w formie elektronicznej (np. e-mail) lub papierowej;

k) Kod rabatowy udzielony klientowi nie podlega sprzedaży;

l) CityFit zastrzega, iż decyzja o ustanowieniu rabatu oraz kryteria udzielenia rabatu zależą od uznania CityFit.

32) W kwestii Płatności, obowiązują następujące zasady:

a) CityFit stosuje wyłącznie system płatności bezgotówkowych;

b) Pierwsza płatność może być dokonywana zarówno przy użyciu karty płatniczej (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) jak również korzystając z opcji przelewy24 w zależności od zdefiniowanej opcji płatności;

c) Opłaty członkowskie za kolejne okresy wnoszone są za pomocą dwóch metod płatności:

i) użycie karty kredytowej/debetowej z funkcją płatności internetowych uprawniającego CityFit do obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu opłaty członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym pozostawania Członkiem Klubu, bez 

konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu lub

ii) za pomocą polecenia zapłaty, dotyczy to Członków Klubu, którzy zawarli Umowę przed dniem 01 września 2019 roku,  uprawniającego CityFit do obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym 

okresie rozliczeniowym pozostawania Członkiem Klubu, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu, z zastrzeżeniem iż w sytuacji braku ustanowienia polecenia zapłaty przez Członka Klubu w wymaganym terminie CityFit w dniu wymagalności opłaty za kolejny okres rozliczeniowy zablokuje dostęp do 

Klubu zgodnie z punktem 6 powyżej oraz włączy możliwość dokonania płatności przez przelewy 24

d) W przypadku niemożności pobrania środków z rachunku Członka Klubu, CityFit kilkukrotnie podejmie próbę obciążenia konta Członka Klubu. W przypadku bezskutecznych prób obciążenia CityFit ma prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania z klubu lub całkowitego anulowania członkostwa zgodnie z 

punktem 6 niniejszego Regulaminu;

e) W przypadku, gdy data płatności przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, dyspozycje polecenia zapłaty będą realizowane w najbliższym dniu roboczym, przypadającym po dacie płatności;

f) Członek Klubu zobowiązany jest zapewnić środki na koncie bankowym, aby w terminie realizacji płatności przez polecenie zapłaty czy płatność kartą na jego rachunku znajdowała się niezbędna kwota do opłacenia członkostwa;

g) Członek Klubu zobowiązany jest zapewnić na formularzu polecenia zapłaty jednakowy podpis lub podpisy (w przypadku współwłaściciela konta posiadacza rachunku) zgodne ze wzorami złożonymi w banku;

h) Członek Klubu zobowiązany jest poinformować CityFit oraz ustalić inny sposób realizacji płatności w przypadku, gdy:

i) odwołał uprzednio skutecznie udzieloną w swoim banku zgodę na obciążanie rachunku,

ii) środki na rachunku bankowym klienta nie wystarczają na pokrycie pełnej kwoty transakcji polecenia zapłaty,

iii) rachunek Członka Klubu został zamknięty,

iv) złożył w swoim banku dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty,

v) zmienił dane w swoim banku, w szczególności dane osobowe niezbędne do realizacji przez CityFit polecenia zapłaty,

i) Usługa polecenia zapłaty może wiązać się z kosztami ponoszonymi przez klienta wobec jego banku, które to koszty nie są zwracane przez CityFit;

j) Członek Klubu jest zobowiązany przed skorzystaniem z polecenia zapłaty do weryfikacji czy rachunek bankowy prowadzony jest przez bank, który obsługuje polecenie zapłaty;

k) Członek Klubu zobowiązany jest do poinformowania swojego banku o anulowaniu polecenia zapłaty w celu uniknięcia ewentualnych opłat pobieranych przez bank z tytułu ustanowienia polecenia zapłaty;

l) Opłata za zamrożenie członkostwa naliczana jest od następnej przypadającej płatności z uwzględnieniem poniższego:

i) jeżeli Klient zamrozi członkostwo do godziny 23:59 ostatniego dnia jego obowiązywania opłata za zamrożenie członkostwa zostanie naliczona od kolejnego okresu rozliczeniowego, 

ii) zamrożenie członkostwa po godzinie 23:59 ostatniego dnia jego obowiązywania jest równoznaczne z rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, za który będzie wymagana pełna opłata członkowska, a opłata za zamrożenie członkostwa zostanie naliczona dopiero od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

nim.

m) CityFit zastrzega sobie prawo udzielania klientom rabatów w stosunku do aktualnie obowiązujących: Opłaty Wpisowej lub Opłat Członkowskich;

KORZYSTANIE Z KLUBU 37c)

c) Wstęp do Klubu oraz wyjście z Klubu dozwolone są jedynie przy użyciu portali wejściowych, po zeskanowaniu swojego odcisku palca. Członkowie klubu zobowiązani są do pojedynczego korzystania z portali, niedozwolone 

jest jednoczesne przebywanie w kabinie 2 lub więcej osób jak również umożliwienie wejścia i wyjścia z Klubu osobom trzecim poprzez otwarcie portali za pomocą swojego odcisku palca. Zachowanie sprzeczne z powyższym 

uznane będzie za naruszenie zasad obowiązujących w Klubie. CityFit ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym, w tej sytuacji Członek Klubu wskazany powyżej jest zobowiązany do 

zapłaty CityFit, w terminie 7 dni od dnia utraty członkostwa, kary umownej w wysokości 100 (słownie: sto złotych), która to zostanie potrącona z wierzytelnością o zwrot niewykorzystanych środków z opłaconego 

członkostwa. CityFit ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej powyżej kary. CityFit zastrzega sobie także prawo do nałożenia dożywotniego zakazu wstępu do 

swoich klubów; 

c) Wstęp do Klubu oraz wyjście z Klubu dozwolone są jedynie przy użyciu portali wejściowych, po zeskanowaniu swojego odcisku palca w przypadku Członków Klubu, którzy dokonali rejestracji przed dniem 01.12.2019 godz. 23:59 lub pobraniu z Aplikacji Kodu QR i przyłożeniu pobranego kodu do czytnika w portalach 

wejściowych. Członkowie klubu zobowiązani są do pojedynczego korzystania z portali, niedozwolone jest jednoczesne przebywanie w kabinie 2 lub więcej osób jak również umożliwienie wejścia i wyjścia z Klubu osobom trzecim poprzez otwarcie portali za pomocą swojego odcisku palca lub wygenerowanego Kodu QR 

z Aplikacji zainstalowanej na swoim smartfonie. Zachowanie sprzeczne z powyższym uznane będzie za naruszenie zasad obowiązujących w Klubie. CityFit ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym, w tej sytuacji Członek Klubu wskazany powyżej jest zobowiązany do zapłaty 

CityFit, w terminie 7 dni od dnia utraty członkostwa, kary umownej w wysokości 100 (słownie: sto złotych), która to zostanie potrącona z wierzytelnością o zwrot niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. CityFit ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej powyżej kary. CityFit zastrzega sobie także prawo do nałożenia dożywotniego zakazu wstępu do swoich klubów; 

PAKIET USŁUG MEDYCZNYCH 40iii) iii. posiada aktywny Karnet Standard, Dwupak, Multipak, Karnet 365 lub zakupi pakiet usług o nazwie MultiZdrowie iii. posiada aktywny Karnet Standard, Dwupak, Multipak, Karnet 365, Wszystkomający lub zakupi pakiet usług o nazwie MultiZdrowie

PAKIET USŁUG MEDYCZNYCH 41

41) Aktywny Karnet Standard, Dwupak, Multipak uprawniający do zawarcia  umowy o świadczenie usług medycznych w ramach Pakietu Usług Medycznych to Karnet Standard, Dwupak, Multipak aktywowany, w stosunku do 

którego członkostwo nie zostało Zamrożone, ani wypowiedziane, który został wykupiony przez Członka Klubu przed skorzystaniem z Pakietu Usług Medycznych lub który został wykupiony przez Członka Klubu wraz z 

wykupieniem Pakietu Usług Medycznych. W przypadku Karnetu 365, aktywny Karnet 365 oznacza karnet, który został wykupiony przez Członka Klubu wraz z wykupieniem Pakietu Usług Medycznych, i w stosunku do którego 

w terminie późniejszym członkostwo nie zostało Zamrożone, ani wypowiedziane. 

41) Aktywny Karnet Standard, Dwupak, Wszsytkomający, Multipak uprawniający do zawarcia  umowy o świadczenie usług medycznych w ramach Pakietu Usług Medycznych to Karnet Standard, Dwupak, Wszsytkomający, Multipak aktywowany, w stosunku do którego członkostwo nie zostało Zamrożone, ani 

wypowiedziane, który został wykupiony przez Członka Klubu przed skorzystaniem z Pakietu Usług Medycznych lub który został wykupiony przez Członka Klubu wraz z wykupieniem Pakietu Usług Medycznych. W przypadku Karnetu 365, aktywny Karnet 365 oznacza karnet, który został wykupiony przez Członka Klubu 

wraz z wykupieniem Pakietu Usług Medycznych, i w stosunku do którego w terminie późniejszym członkostwo nie zostało Zamrożone, ani wypowiedziane. 

PAKIET USŁUG MEDYCZNYCH 42

42) Umowa o świadczenie usług medycznych przez Medicover w ramach Pakietu Usług Medycznych wchodzi w życie:

i. w odniesieniu do Członków Klubu, którzy zakupili Karnet Standard, Dupak, Multipak lub Karnet 365 łącznie z Pakietem Usług Medycznych -  z dniem aktywacji w/w karnetu, zakupu wybranego Pakietu Usług Medycznych 

oraz dokonania rejestracji zakupu i pełnego opłacenia Pakietu Usług Medycznych w systemie CityFit, a w przypadku zakupu pakietu o nazwie MultiZdrowie w którego skład wchodzi Pakiet Usług Medycznych z dniem 

aktywacji pakietu oraz jego pełnego opłacenia. Po dokonaniu powyższych czynności Pakiet Usług Medycznych będzie aktywny w ciągu 24 godzin, z zastrzeżeniem, iż do powyższego czasu 24 h nie wliczają się soboty i niedziele 

oraz dni ustawowo wolne od pracy, w takim wypadku aktywacja nastąpi kolejnego dnia roboczego,

ii. w odniesieniu do Członków Klubu, którzy na dzień zakupu Pakietu Usług Medycznych posiadali Karnet Standard, Dwupak, Multipak – z pierwszym dniem następnego okresu rozliczeniowego, w którym Pakiet Usług 

Medycznych został zakupiony i w pełni opłacony;

42) Umowa o świadczenie usług medycznych przez Medicover w ramach Pakietu Usług Medycznych wchodzi w życie:

i. w odniesieniu do Członków Klubu, którzy zakupili Karnet Standard, Dwupak, Wszsytkomający, Multipak lub Karnet 365 łącznie z Pakietem Usług Medycznych -  z dniem aktywacji w/w karnetu, zakupu wybranego Pakietu Usług Medycznych oraz dokonania rejestracji zakupu i pełnego opłacenia Pakietu Usług 

Medycznych w systemie CityFit, a w przypadku zakupu pakietu o nazwie MultiZdrowie w którego skład wchodzi Pakiet Usług Medycznych z dniem aktywacji pakietu oraz jego pełnego opłacenia. Po dokonaniu powyższych czynności Pakiet Usług Medycznych będzie aktywny w ciągu 24 godzin, z zastrzeżeniem, iż do 

powyższego czasu 24 h nie wliczają się soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, w takim wypadku aktywacja nastąpi kolejnego dnia roboczego,

ii. w odniesieniu do Członków Klubu, którzy na dzień zakupu Pakietu Usług Medycznych posiadali Karnet Standard, Dwupak, Wszsytkomajacy, Multipak – z pierwszym dniem następnego okresu rozliczeniowego, w którym Pakiet Usług Medycznych został zakupiony i w pełni opłacony;

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI 55bi)

i) przesyłanie newslettera,informacji o wydarzeniach, konkursach, promocjach, 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,

i) przesyłanie newslettera, informacji o wydarzeniach, konkursach, promocjach, ofertach handlowych e-sklepu CityFit, 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,

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI 58a)
a) Dane podawane podczas tworzenia profilu w Strefie Klienta i w profilu tym dostępne: imię, nazwisko, adres, PESEL, numer paszportu w przypadku cudzoziemców, (opcjonalnie) dane firmy, numer telefonu kontaktowego, 

datę urodzenia, dane dotyczące karty kredytowej,
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,

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI 59d) brak d) ciążący na Administratorze obowiązek prawny.


