
Paragraf, którego dotyczy zmiana Było Jest

DeEFINICJE n) Umowa - umowa o umożliwienie korzystania z usług Klubu wyłącznie przez klientów zawarta na okres ważności Karnetu lub na czas nieoznaczony; n)	Umowa - umowa o umożliwienie korzystania z usług Klubu wyłącznie przez klientów;

CZŁONKOSTWO 6)

6) W razie powstania zaległości z tytułu opłaty za członkostwo, CityFit może ograniczyć członkostwo poprzez zablokowanie dostępu do Klubu/Klubów przy czym Członek Klubu zostanie o tym fakcie powiadomiony za 

pośrednictwem jednego z następujących kanałów: telefonicznie, smsowo, mailowo, osobiście, pisemnie lub poprzez Strefę Klienta. Klient zostanie również poinformowany o istniejącej zaległości oraz możliwości 

uregulowania płatności. Po upływie 14 dni od wyznaczonego Dnia Płatności w przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony nastąpi utrata członkostwa, z zastrzeżeniem, iż przy braku ustanowienia formy płatności, w 

przypadku Umów wymienionych powyżej w niniejszym zdaniu, utrata członkostwa następuje po upływie 7 dni od wyznaczonego Dnia Płatności. Członek Klubu zostanie również powiadomiony o tym fakcie w sposób 

przewidziany powyżej. Mimo utraty członkostwa, o której mowa powyżej Członek Klubu jest zobowiązany do uregulowania wszelkich zaległych opłat.

6) W razie powstania zaległości z tytułu opłaty za członkostwo, CityFit:

a) w przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony może ograniczyć członkostwo poprzez zablokowanie dostępu do Klubu/Klubów przy czym Członek Klubu zostanie o tym fakcie powiadomiony za pośrednictwem jednego z następujących kanałów: telefonicznie, smsowo, mailowo, osobiście, pisemnie lub poprzez 

Strefę Klienta. Klient zostanie również poinformowany o istniejącej zaległości oraz możliwości uregulowania płatności. Po upływie 14 dni od wyznaczonego Dnia Płatności nastąpi utrata członkostwa, z zastrzeżeniem, iż przy braku ustanowienia formy płatności utrata członkostwa następuje z upływem wyznaczonego  

Dnia Płatności. Członek Klubu może zostać powiadomiony o tym fakcie w sposób przewidziany powyżej;

b) w przypadku Umów zawartych na czas określny CityFit poinformuje Członka Klubu o zaistniałej zaległości (telefonicznie, mailowo, osobiście, pisemnie lub poprzez Strefę Klienta) oraz umożliwi uregulowanie płatności. Po upływie 2 miesięcy od wyznaczonego Dnia Płatności nastąpi utrata członkostwa, a Członek Klubu 

jest obowiązany uregulować wszelkie zaległe opłaty oraz uiścić na rzecz 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 

utraty członkostwa. Cennik ze stawkami regularnymi w poszczególnych Klubach stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

CZŁONKOSTWO 7)

7)	Utrata członkostwa następuje: 

a)	z upływem czasu na jaki została zawarta Umowa; 

b)	w przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony z chwilą braku uiszczenia opłaty członkowskiej za kolejny okres, na zasadach opisanych w punkcie 6 powyżej. W przypadku utraty członkostwa w sposób przewidziany w 

literze b) Członek Klubu zapłaci CityFit kwotę w wysokości 60% sumy opłat należnych proporcjonalnie za okres od dnia rozwiązania Umowy do końca okresu na jaki Umowa została zawarta; 

c)	w przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony w wyniku dobrowolnej rezygnacji Członka Klubu złożonej on-line w Strefie Klienta na stronie www.cityfit.pl, ze skutkiem na koniec okresu, za który należna była opłata 

członkowska; 

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;

e)	w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie. 

Status Członka Klubu można uzyskać ponownie po spełnieniu warunków określonych w punkcie 2. 

7)	Utrata członkostwa następuje: 

a)	z upływem czasu na jaki została zawarta Umowa, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punktu 29 poniżej; 

b)	w przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony z chwilą braku uiszczenia opłaty członkowskiej za kolejny okres, na zasadach opisanych w punkcie 6 powyżej; 

c)	w przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony w wyniku dobrowolnej rezygnacji Członka Klubu złożonej on-line w Strefie Klienta na stronie www.cityfit.pl, z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu, za który należna była opłata członkowska; 

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 Członek Klubu jest obowiązany uiścić CityFit część wynagrodzenie odpowiadającą dotychczasowym czynnościom 

CityFit, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę,  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;

e)	w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie. 

Status Członka Klubu można uzyskać ponownie po spełnieniu warunków określonych w punkcie 2. 

POSIADACZE KART MULTISPORT 18) 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 ”; 18) Z usług CityFit po dokonaniu rejestracji zgodnie z punktem 2a) powyżej mogą korzystać posiadacze wystawionych przez spółkę Benefit System S.A. aktywnych, kart Plus i Senior zwane dalej karty „Multisport ”;

UMOWY ZAWARTE NA CZAS OKREŚLONY 26-31)

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.

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, CityFit ma prawo do wypowiedzenia członkostwa zgodnie z zapisami punktu 6 b powyżej.

28)	Brak opłaty członkowskiej w terminie, w przypadku Umów zawartych na czas określony spowoduje wystosowanie wezwania do zapłaty przez Biuro Obsługi Klienta. Powstała 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 po cenach regularnych, które wskazane są w Załączniku nr 2, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu, chyba że Członek Klubu w okresie trwania umowy 

na czas określony złoży oświadczenie o braku woli kontynuowania umowy po okresie na jaki została zawarta. Powyższe zdanie nie ma zastosowania do Umów zawartych na czas okreslony, dla których w ostatnim dniu trwania Umowy widnieje zaległość z tytułu opłaty członkowskiej. 

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.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI 52) 

zdanie ostatnie

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). 
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). 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI 55a) 

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. 

Niepodanie danych uniemożliwi świadczenie przez Administratora usług.

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.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI 55b)v) v) utrzymywanie, wyświetlanie stron internetowych lub komunikowania się przez te strony. v) utrzymywanie, wyświetlanie stron internetowych lub komunikowania się przez te strony oraz przez aplikację mobilną CityFit.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI 55c)ii) ii) rozwój i ulepszanie usług Administratora, ii) rozwój i ulepszanie usług Administratora, w tym udostępnianej Członkom Klubu i osobom zainteresowanym aplikacji mobilnej CityFit,

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI 58b) 
b) Inne dane związane ze świadczeniem na rzecz Członka Klubu usług   –  np. wzór odcisku palca umożlwiający wejście do Klubu, dane dotyczące treningów, historii wizyt, dane dotyczące złożonych reklamacji, dane 

podawane w konkursach, wizerunek,

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,

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI 58c) c) Dane dotyczące korzystania ze strony www zapisane w tzw. plikach cookies, takie jak historia kliknięć, nawigacji czy przeglądania, 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,

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI 60d) brak
d) Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o. (“Sodexo”),

W zakresie udostępniania usług sportowo-rekreacyjnych CityFit udostępnia Sodexo następujące dane osobowe: adres email, imię i nazwisko, ilość wejść i wyjść. Więcej informacji o tym jak Sodexo przetwarza dane osobowe można znaleźć w ich Polityce dostępnej na stronie www.andjoy.life. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI 60e) brak
e) 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

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI 60f)i) i) Usług związanych z technologią (na przykład wsparcie stron www i innych systemów biznesowych, z których Administrator korzysta w celu dostarczania usług), i) Usług związanych z technologią (na przykład wsparcie stron www, aplikacji i innych systemów biznesowych, z których Administrator korzysta w celu dostarczania usług),

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI 63)

63) Okres przetwarzania danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Administratora wewnętrznych regulacji, a także zgód i innych oświadczeń Członka Klubu lub osoby 

zainteresowanej. Zasadniczo dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań podjętych przez 

Członka Klubu lub osobę zainteresowaną ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do świadczenia usług– przez czas ich świadczenia, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony 

interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

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

Załącznik nr 2 Bydgoszcz - 69,95 PLN Bydgoszcz - 79,95 PLN


