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Definicnje 1k)

k) Dzień Otwarcia dla klientów -– dzień, w którym klienci posiadający aktywny status
członka mogą w pełni po raz pierwszy skorzystać z usług Klubu

k) Dzień Otwarcia dla klientów -– pierwszy dzień funkcjonowania nowo otwartego Klubu, w którym klienci
posiadający aktywny status członka mogą w pełni po raz pierwszy skorzystać z usług Klubu

pkt 7c

c) w przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony w wyniku dobrowolnej rezygnacji
c) w przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony w wyniku dobrowolnej rezygnacji Członka Klubu
Członka Klubu złożonej on-line w Strefie Klienta na stronie www.cityfit.pl, z miesięcznym
złożonej on-line w Strefie Klienta na stronie www.cityfit.pl, z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze
okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu, za który należna była opłata
skutkiem na koniec okresu, za który należna była opłata członkowska, za wyjątkiem karnetów trenerskich
członkowska, za wyjątkiem karnetów trenerskich, których okres wypowiedzenia przypada oraz umów zawartych na czas nieokreślony przed dniem 1 marca 2020 roku, których okres wypowiedzenia
na koniec okresu, za który należna była opłata członkowska
przypada na koniec okresu, za który należna była opłata członkowska

pkt 32 c)i)

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

c) Opłaty członkowskie za kolejne okresy oraz płatności tytułem naprawienia szkody 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 (cena regularna karnetu jest
wskazana w Załaczniku nr 2) 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, a także płatności tytułem naprawienia szkody 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 (cena regularna karnetu jest wskazana w Załaczniku nr 2) bez
konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu lub

4

pkt 55bi)

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

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
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pkt 58b)
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pkt 60 d)

b) Inne dane związane ze świadczeniem na rzecz Członka Klubu usług – np. wzór odcisku
b) Inne dane związane ze świadczeniem na rzecz Członka Klubu usług – np. wzór odcisku palca
palca umożlwiający wejście do Klubu, Kod QR wygenerowany dla osoby zainteresowanej a umożlwiający wejście do Klubu, Kod QR wygenerowany dla osoby zainteresowanej a umożliwiający wejście
umożliwiający wejście do Klubu, dane dotyczące treningów, historii wizyt, dane dotyczące do Klubu, dane dotyczące treningów, historii wizyt, dane dotyczące złożonych reklamacji, dane podawane
złożonych reklamacji, dane podawane w konkursach, wizerunek;
w konkursach, wizerunek, informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację;

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.
Klub
Rzeszów
Warszawa Rondo ONZ
Warszawa Targówek
Lublin Gajek
Bielsko-Biała Park Karpacka
Wałbrzych Galeria Victoria
Gdańsk Oliwia
Katowice
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Załącznik nr2

Bydgoszcz
Wrocław Stare Miasto
Białystok Zielone Wzgórza
Wrocław Wroclavia
Chorzów AKS
Kraków Principio
Warszawa Wiatraczna
Warszawa Wola
Warszawa Reduta
Poznań Pestka
Toruń Plaza
Lublin Plaza
Gliwice
Gdańsk Forum

Ceny regularna brutto karnetu

99,95
109,95
109,95
99,95
89,95
89,95
99,95
89,95
89,95
99,95
89,95
99,95
89,95
89,95
99,95
99,95
99,95
109,95
99,95
99,95
89,95
99,95

brak

Klub
Rzeszów
Warszawa Rondo ONZ
Warszawa Targówek
Lublin Gajek
Bielsko-Biała Park Karpacka
Wałbrzych Galeria Victoria
Gdańsk Oliwia
Katowice
Bydgoszcz
Wrocław Stare Miasto
Białystok Zielone Wzgórza
Wrocław Wroclavia
Chorzów AKS
Kraków Principio
Warszawa Wiatraczna
Warszawa Wola
Warszawa Reduta
Poznań Pestka
Toruń Plaza
Lublin Plaza
Gliwice
Gdańsk Forum

Ceny regularna brutto karnetu

109,95
129,95
129,95
109,95
109,95
109,95
119,95
109,95
109,95
109,95
109,95
109,95
109,95
109,95
109,95
109,95
109,95
119,95
109,95
109,95
109,95
119,95

