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REGULAMIN OFERTY 

AEROBIK DLA SENIORÓW 

 

1.  Postanowienia ogólne: 

 

1.1 Nazwa oferty: Aerobik dla Seniorów 

 

1.2 Organizatorem promocji jest BetaMed S.A, Katowice, ul. Mikołowska 100A, NIP 634-

281-37-03, REGON 243115255. 

 

2.  Warunki korzystania z oferty: 

 

2.1 Miejsce przeprowadzenia zajęć – BetaMedMedical Active Care, ul. Racławicka 20A, 

41-506 Chorzów. 

 

 

3. Szczegółowe warunki oferty: 

 

3.1 Karnet o wartości 15 zł upoważnia do skorzystania z 4 zajęć aerobiku. W przypadku 

zakupu karnetu, klient korzysta z trzech zajęć płatnych – 1 wejście 5 zł, czwarte 

wejście gratis. 

 

3.2 Wartość wejście jednorazowego (bez karnetu) na zajęcia z aerobiku wynosi 5 zł. 

 

3.3 Karnet pozostaje do dyspozycji klienta, który wykupił usługę, na okres ważności 

karnetu (1 miesiąc od daty pierwszego wejścia). 

 

3.4 Opłata za karnet pobierana jest z góry podczas pierwszego wydawania karnetu 

Klientowi. 
 

3.5 Karnet jest imienny i ważny tylko z wyraźnie wypisanym imieniem i nazwiskiem 

Klienta. 

 

3.6 Klient może regulować koszty zajęć z aerobiku karnetem, któremu przypisana jest 

wartość, cena i okres ważności.  

 

3.7 Karnet upoważnia do uiszczania należności za faktyczny czas korzystania z usługi. 

 

3.8 Gdy w dniu upływu ważności karnetu na jego koncie pozostaną środki 

niewykorzystane,  środki te przepadają.  
 

3.9 Z karnetu jednorazowo może korzystać  jedna osoba.  

 

3.10 Podczas przestojów w funkcjonowaniu obiektu lub odwołania zajęć, okres ważności 

karnetu jest przedłużany proporcjonalnie do ilości dni przestoju. 
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3.11 W przypadku zagubienia karnetu klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy. 
 

. 

 

4.  Inne postanowienia: 

 

4.1 Przystąpienie do oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez  

klienta z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją. 

 

4.2.1 Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w BetaMedMedial Active  

Care w Chorzowie, w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty zapoznania  

się z regulaminem lub przesłać na adres BetaMedMedical Active Care w Chorzowie,  

ul. Racławicka 20A. 

 

4.3  Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe z klientem tj. imię           

 i nazwisko, adres, telefon oraz opis i powód reklamacji. 

 

4.4 Regulamin oferty dostępny jest w BetaMed Medical Active Care w Chorzowie, ul. 

Racławicka 20A i na www.betamed.pl 

 

4.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

4.6 Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania 

promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie 

internetowej BetaMed SA. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia 

zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu 

zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie 

mają zastosowania do osób, które przystąpiły do promocji przed datą wprowadzenia 

zmiany. 

 

4.7 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą ofertą 

będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

 

5. Ochrona danych osobowych 

 
5.1 Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informuję, iż: 

 

5.1.1 Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BetaMed S.A z siedzibą 

Katowicach, ul. Mikołowska 100A, NIP 634-281-37-03, REGON 243115255. 

 

5.1.2 Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:  

5.1.2.1 w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenie 

2016/679. 

5.1.2.2 w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu BetaMed S.A. polegającego na 

ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed 

http://www.betamed.pl/
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roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony 

interes BetaMed S.A. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). 

 

5.1.3 BetaMed S.A. powoła inspektora danych osobowych, z którym kontakt w sprawach 

dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych nawiązać będzie można 

drogą mailową pod adresem piotr.blaszczec@betamed.pl.  

 

5.1.4 Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane:  

5.1.4.1 podmiotom świadczącym na rzecz BetaMed S.A. usługi niezbędne do wykonania 

zawartej z Panem/Panią umowy takie jak dochodzenie należności, usługi 

prawne, usługi księgowe.  

5.1.4.2 organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie 

przepisów prawa. 

 

5.1.5 Przetwarzanie podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz 

konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych wymaganych przez BetaMed S.A. jest brak możliwości zawarcia i 

realizacji umowy.  

 

5.1.6 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres 

przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne 

dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

BetaMed S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez 

czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.  

 

5.1.7 Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

 

5.1.8 Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. 

 

5.1.9 Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  

 

 
 

 
Katowice, 24.04.2018 

 

 

 


