REGULAMIN
KORZYSTANIA Z USŁUGI DODATKOWEJ "SZAFKA VIP"
OFEROWANEJ PRZEZ SPÓŁKĘ JUST GYM SP. Z O.O.
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad korzystania przez osoby
fizyczne z usługi dodatkowej oferowanej przez spółkę Just GYM sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu (61-361 Poznań ul. Starołęcka 42), wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział

Gospodarczy

Krajowego

Rejestru

Sądowego

pod

numerem

KRS:

0000530854, posiadająca numer REGON: 360188192 oraz numer NIP: 5252600469,
prowadzącą działalność pod nazwą Just GYM.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) „Regulamin” - niniejszy regulamin;
2) „Regulamin Klubu” – regulamin Klubów Just GYM prowadzonych przez Spółkę.
3) „RODO” - rozporządzenie 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO);
4) „Spółka” – Just GYM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-361 Poznań ul.
Starołęcka 42), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000530854, posiadająca
numer

REGON:

360188192

oraz

numer

NIP:

5252600469,

prowadzącą

działalność pod nazwą Just GYM, adres e-mail: kontakt@justgym.pl;
5) „Szafka VIP” – znajdująca się w danym Klubie, wskazana przez Spółkę,
indywidualnie oznaczona szafka, udostępniona przez Spółkę na zasadzie
wyłączności tylko jednemu Klubowiczowi po zawarciu Umowy o Korzystanie z
Szafki, której Klubowicz nie musi opróżniać po zakończeniu korzystania z Klubu w
danym dniu; ilość Szafek VIP znajdujących się w danym Klubie jest ograniczona;
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6) „Umowa o Korzystanie z Szafki VIP” – umowa, mocą której Klubowiczowi
udostępniana jest do korzystania Szafka VIP wyłącznie w celach związanych z
korzystaniem z usług Klubu zgodnie z Regulaminem Klubu.
3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia
Umowy o Korzystanie z Szafki VIP, Regulaminu Klubu i bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Pojęcia pisane w Regulaminie wielką litera mają znaczenie nadane im w ust. 2
powyżej albo w Regulaminie Klubu.
5. Regulamin określa prawa i obowiązki stron Umowy o Korzystanie z Szafek VIP.
6. Informację o dostępności Szafek VIP można uzyskać w klubie oferującym Usługę.
7. Uprawnienie do umieszczenia Szafek VIP w danym Klubie i określenia ich ilości
zastrzeżone jest wyłącznie na rzecz Spółki.
II.

UMOWA O KORZYSTANIE Z SZAFKI VIP
1.

Korzystanie z Szafki VIP jest możliwe po zawarciu Umowy o Korzystanie z Szafki VIP i
po uiszczeniu opłat za korzystanie z Szafki VIP z góry z pierwszy miesiąc
obowiązywania Umowy o Korzystanie z Szafki VIP zgodnych z Cennikiem. Wzór
Umowy o Korzystanie z Szafki VIP stanowi załącznik do Regulaminu i jest dostępny
na stronie www.justgym.pl.

2. Umowę o Korzystanie z Szafki VIP można zawrzeć wyłącznie w Klubie, w którym
znajduje się dana Szafka VIP. W imieniu Spółki osobą upoważnioną do zawarcia
Umowy o Korzystanie z szafki VIP jest Manager Klubu, w którym dana szafka się
znajduje. Dla zawarcia Umowy o Korzystanie z Szafki VIP wymagane jest
zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zawarcie Umowy o Korzystanie z Szafki VIP jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy w
danym Klubie jest wolna Szafka VIP tj. Szafka VIP, co do której nie obowiązuje
zawarta z inną osobą Umowa o Korzystanie z Szafki VIP.
4. Umowę o Korzystanie z Szafki VIP może zawrzeć wyłącznie Klubowicz, który
dysponuje aktywnym Członkostwem i nie zalega z Opłatami.
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5. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat może zawrzeć Umowę o Korzystanie z
Szafki

VIP

wyłącznie

w

siedzibie

Klubu

za

zgodą

swego

przedstawiciela

ustawowego. Wzór oświadczenia przedstawiciela ustawowego stanowi załącznik
do Regulaminu i jest dostępny na stronie www.justgym.pl. W trakcie zawierania
Umowy Klubowicz jest zobowiązany do podania swych danych wskazanych w pkt
II.9 Regulaminu Klubu, a przy pierwszej wizycie w Klubie wydania Managerowi Klubu
oryginału oświadczenia wskazanego w zdaniu powyżej.
6. Umowę o Korzystanie z Szafki VIP może zawrzeć także posiadacz Karty Sportowej
wskazanej na stronie internetowej www.justgym.pl, po dokonaniu rejestracji za
pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.justgym.pl. Postanowienia
Regulaminu dotyczące Klubowicza, który zawarł Umowę o Korzystanie z Szafki VIP
odnoszą się również do posiadacza Karty Sportowej, który zawarł taką umowę
chyba, że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.
7. Poprzez zawarcie Umowy o Korzystanie z Szafki VIP Spółka zobowiązuje się
udostępnić Klubowiczowi albo posiadaczowi Karty Sportowej przez cały okres
obowiązywania tej umowy jedną indywidualnie oznaczoną i wskazaną przez Spółkę
Szafkę VIP, z której osoba ta może korzystać z wyłączeniem innych osób, z w
zamian za opłatę wskazaną w IV.2 Regulaminu.
8. Klubowicz po zawarciu Umowy o Korzystanie z Szafki VIP jest uprawniony do
osobistego i niezarobkowego korzystania z wyznaczonej Szafki VIP, w sposób
zgodny z prawem, z zasadami współżycia społecznego i z zachowaniem innych
zasad określonych w Regulaminie.
9. Dostęp do Szafki VIP możliwy jest wyłącznie za pomocą szyfru ustalanego przez
Klubowicza po zawarciu Umowy o Korzystanie z Szafki VIP.
10. Korzystając z Szafki VIP Klubowicz ma obowiązek:
1) przestrzegania Regulaminu i Regulaminu Klubu;
2) uiszczania należnych Opłat zgodnie z Regulaminem, w tym we wskazanych w
nim terminach,
3) osobistego korzystania z Szafki VIP i wyłącznie w celach związanych
bezpośrednio z korzystaniem z usług dostępnych w Klubie,
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4) korzystania z Szafki VIP zgodnie z jej przeznaczeniem i z zasadami ich
użytkowania oraz w sposób wskazany przez personel Klubu lub Spółki,
5) do nienaruszenia spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym
Klientom możliwości korzystania z usług Klubu, w tym w szczególności
zapachami wydobywającymi się z Szafki VIP.
11. Klubowicza obowiązuje zakaz:
1) korzystania z Szafki VIP w sposób, który może wyrządzić szkodę Klubowi, jego
obsłudze, Spółce albo innym Klientom;
2) przechowywania w Szafce VIP alkoholu lub innych środków odurzających,
substancji albo rzeczy niebezpiecznych, artykułów szybko psujących się;
3) przechowywania w Szafce VIP przedmiotów niebezpiecznych albo innych
przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z
Klubu innym osobom, albo mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub
zniszczenia mienia Spółki albo innych Klientów, bądź mogłoby stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia oraz
zdrowia.
12. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klubowicza w
Szafce VIP.
III.

OBOWIĄZYWANIE UMOWY O KORZYSTANIE Z SZAFKI VIP
1.

Umowa o Korzystanie z Szafki VIP zawarta zostaje na czas nieokreślony, przy czym
w każdym przypadku wygasa ona z chwilą wygaśnięcia Członkostwa Klubu
przysługującego Klubowiczowi.

2. Każda ze stron Umowy o Korzystanie z Szafki VIP jest uprawniona do rozwiązania
Umowy za wypowiedzeniem wynoszącym 1 miesiąc, ze skutkiem na koniec
kolejnego miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenia Umowy dokonuje się w
drodze oświadczenia złożonego w formie elektronicznej wysłanej na adres poczty
e-mail

odpowiednio

-

Klubu

[warszawa.dziekonskiego@justgym.pl]

albo

Klubowicza, który podał on podczas rejestracji w Panelu Klienta.
3. Spółka jest uprawniona do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem wynoszącym 7
dni, w przypadku:
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1) opóźnienia Klubowicza w zapłacie Opłat lub opłat za korzystanie za korzystanie z
Szafki VIP Klubu, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty w terminie
nie krótszym niż 5 dni roboczych;
2) gdy posiadacza Karty Sportowej przez okres 3 (trzech) miesięcy nie korzysta z
usług Klubu, w którym znajduje się Szafka VIP.
4. Spółka, niezależnie od uprawnień wynikających z Regulaminu, jest uprawniona do
rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klubowicza
postanowień niniejszego Regulaminu, po uprzednim, bezskutecznym wezwaniu
Klubowicza do zaprzestania takich naruszeń.
IV.

OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z SZAFKI VIP
1.

Klubowicz, w zamian za prawo do korzystania z Szafki VIP, zobowiązany jest do
zapłaty na rzecz Spółki opłaty wskazanej poniżej we wskazanych tam terminach.

2. Opłata miesięczna za korzystanie z Szafki VIP określona jest w cenniku dostępnym
na stronie www.justgym.pl. Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą zawarcia Umowy
o Korzystanie z Szafki VIP.
3. W przypadku korzystania z Szafki VIP przez okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy,
opłata opisana w ust. 2 powyżej należna jest w wysokości proporcjonalnej do ilości
dni pozostałych do zakończenia danego miesiąca kalendarzowego.
4. Opłata za korzystanie z Szafki VIP płatna jest z góry za każdy miesiąc kalendarzowy,
do piątego dnia danego miesiąca za pomocą karty płatniczej lub przelewem
elektronicznym za pośrednictwem Agenta Rozliczeniowego.
5. Klubowicz zobowiązany jest do zapłaty opłaty za korzystanie z Szafki VIP również w
okresie Zamrożenia Członkostwa.
V.

PRZEPISY PORZĄDKOWE ORAZ ORGANIZACYJNE
1.

Spółka jest uprawniona do komisyjnego otwarcia Szafki VIP, w tym do opróżnienia
szafki, jeżeli Umowa o Korzystanie z Szafki VIP wygasła, po uprzednim wezwaniu
Klubowicza do jej opróżnienia. Zawartość Szafki VIP przez okres 60 dni będzie
znajdowała się w biurze Klubu i w tym czasie może zostać odebrana przez
Klubowicza. Po upływie tego terminu zawartość Szafki VIP zostanie odesłana na
adres Klubowicza, na jego koszt i ryzyko. Spółka jest uprawniona do obciążenia
Klienta kosztami przymusowego otwarcia szafki, przechowywania jej zawartości
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przez okres 60 dni oraz odesłania jej zawartości Klubowiczowi w zryczałtowanej
kwocie 100 zł.
2. Spółka zastrzega sobie prawo do wizualnego monitoringu Klubu. Kamery
zainstalowane są jedynie w celach bezpieczeństwa i w celach dowodowych, a
nagrania

monitoringu

odpowiedzialności

mogą

Klubowiczów,

stanowić

podstawę

wykraczających

do

swym

pociągnięcia

zachowaniem

do
poza

przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu Klubu. Jednocześnie Spółka
oświadcza, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr
osobistych i godności Klubowicza, a obrazy z kamer przeglądane mogą być
wyłącznie przez osoby do tego wyraźnie upoważnione. Klubowicz niniejszym wyraża
zgodę na rejestrowanie jego wizerunku.
3. W przypadku podejrzenia, że w Szafce VIP znajdują się rzeczy opisane w pkt. II.10
Regulaminu, Spółka jest uprawniona do komisyjnego otwarcia Szafki VIP.
VI.

DANE OSOBOWE
1.

Administratorem danych osobowych Klubowicza jest Spółka.

2. Dane osobowe Klubowiczów będą przetwarzanie przez Spółkę zgodnie z RODO oraz
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz.
1000).
3. Dane przetwarzane są przez Spółkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) i f) RODO:
1)

w oparciu o zgodę udzieloną przez Klubowicza;

2) z uwagi na konieczność wykonania Umowy o Korzystanie z Szafki VIP lub
podjęcia działań na żądanie Klubowicza;
3) z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze;
4) z uwagi na konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych

przez administratora

takich

jak

rozpatrywanie

reklamacji

Klubowicza oraz udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski Klubowicza.
4. Dane osobowe zarejestrowanych użytkowników przetwarzane są w następujących
celach:
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1) zawarcia i realizacji Umowy o Korzystanie z Szafki VIP;
2) prowadzenia analiz i statystyk

prowadzonej przez Spółkę działalności

gospodarczej;
3) sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Spółkę;
4) prowadzenia

działań

marketingowych

podejmowanych

przez

Spółkę

samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
5) dochodzenia roszczeń;
6) archiwizacji;
7) udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Klubowiczów;
8) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
9) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do celów
związanych z zawarciem oraz realizacją Umowy o Korzystanie z Szafki VIP i jest
warunkiem zawarcia Umowy o Korzystanie z Szafki VIP. Nie podanie danych
osobowych uniemożliwi zawarcie i wykonywanie Umowy o Korzystanie z Szafki VIP.
6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
nie jest obligatoryjne.
7. Klubowiczowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz
ich poprawiania, zmiany, uzupełniania i usuwania.

8. Umowa o korzystanie z Szafki VIP wygasa w przypadku złożenia Spółce przez
Klubowicza oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9. Spółka może przekazywać dane osobowe Klubowiczów następującym podmiotom:
1) firmom

świadczącym

na

rzecz

Spółki

usługi

dostawy

i

utrzymania

oprogramowania związanego z bazami danych, dzięki któremu Spółka może
prowadzić serwis baz danych oraz stosowne ewidencje sprzedaży itd.;
2) agencjom marketingowym;
3) poczcie i firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki;
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4) kancelariom prawnym, którym Spółka zleciła np. prowadzenie postępowania
windykacyjnego;
5) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
10. Dane osobowe Klubowiczów co do zasady nie są przekazywane do państwa
trzeciego. Przekazanie danych osobowych Klubowiczów do państwa trzeciego (w
tym z poza obszaru EOG) może jednak nastąpić w szczególności, gdy:
1) Spółka utrzymuje lub będzie utrzymywać swoje zasoby danych i ich kopie na
serwerach podmiotów trzecich znajdujących się w państwach trzecich;
2) podmiot realizujący usługi wysyłki powiadomień SMS oraz usługi wysyłki pocztą
elektroniczną powiadomień wygenerowanych w pdf znajduje się w państwie
trzecim.
11. Spółka posiada środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu
przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
12. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zasady przetwarzania danych
osobowych przez Spółkę określone są na stronie www.justgym.pl w zakładce
Zasady przetwarzania danych.
VII.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1.

Klubowicz zobowiązany jest do informowania Spółki o wszelkich zmianach adresu
zamieszkania,

oraz

adresu

do

korespondencji,

w

tym

także

adresu

do

korespondencji elektronicznej i numerów telefonów komórkowych. Pisma wysyłane
na podane Spółce adresy, a niepodjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy,
uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.
2. Wszelka korespondencja związana z Umową o Korzystanie z Szafki VIP w tym z jej
zawarciem i wykonywaniem, w tym w szczególności wezwania i zawiadomienia
będą wysyłane za pośrednictwem wiadomości elektronicznych na następujące
adresy poczty elektronicznej:
1) dla Klubowicza – aktualny adres wskazany przez Klubowicza w Panelu Klienta;
2) dla Spółki – bok@justgym.pl
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3. Spółka jest uprawniona do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. O
zmianie Regulaminu Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem strony
internetowej www.justgym.pl lub wiadomości elektronicznej wysłanej na adres
Klubowicza wskazany w Panelu Klienta. Klient jest uprawniony do wypowiedzenia
Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu ze
skutkiem na dzień złożenia Spółce oświadczenia o wypowiedzeniu.
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,

r.

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO KLUBOWICZA
Ja,

, zamieszkały(-ła) w

legitymujący(-ca) się dowodem osobistym nr

,

PESEL nr

,

, wydanym przez

, adres e-mail

telefonu

, nr

, po zapoznaniu się z Regulaminem oświadczam, że:

- wyrażam zgodę na zawarcie przez mojego(-ją) podopiecznego/podopieczną
zamieszkałego(-łą) w
PESEL nr

,

Umowy o Korzystanie z Szafki VIP i korzystanie z usługi

dodatkowej na zasadach określonych w ww. Regulaminie;
- zapoznałem się z treścią Regulaminu;

- z treścią Regulaminu zapoznał się mój(-ja) podopieczny/podopieczna;
-

wyrażam

zgodę

na

utrwalenie

wizerunku

mojego(-jej)

podopiecznego/podopiecznej w związku z korzystaniem z Klubu Just GYM;
-

będę

ponosił

odpowiedzialność

za wszelkie

zobowiązania

mojego(-jej)

podopiecznego/podopiecznej związane z Umową o Korzystanie z Szafki VIP.

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do
realizacji Umowy.

/podpis Klubowicza/

/podpis przedstawiciela ustawowego/

/podpis Managera Klubu/
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UMOWA O KORZYSTANIE Z SZAFKI VIP (zwana dalej Umową)
zawarta w _______________, dnia ____________ roku
pomiędzy:
Spółką Just GYM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-361), przy ul. Starołęckiej 42,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000530854,
posiadającą numer REGON: 360188192 oraz numer NIP: 5252600469, prowadzącą
działalność pod nazwą Just GYM, zwaną dalej Spółką reprezentowaną na
podstawie pełnomocnictwa z dnia _____________ roku przez:
Panią/Pana

_______________________________________

-

Menagera Klubu
a
Panią/Panem

_______________________________________,

mieszkającą/mieszkającym

w

____________

_________________________,
dowodem

osobistym

nr

(__-____)

przy

legitymującą/legitymującego

______________

wydanym

____________________________,

ul.
się

przez
PESEL

_____________________ zwanym dalej Korzystającym.
§ 1.
1. Pojęcia pisane w Umowie wielką litera mają znaczenie nadane im w
Regulaminie albo Regulaminie Klubu.
2. Umowa określa prawa i obowiązki stron związane z korzystaniem z Szafki VIP
przez Korzystającego.
3. W zakresie nieuregulowanym Umową stosunek prawny z niej wynikający
regulują postanowienia Regulaminu i Regulaminu Klubu.
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§ 2.
Korzystający oświadcza, że:

1. jest Klubowiczem/posiadaczem Karty Sportowej zarejestrowanym zgodnie z pkt
II.6 Regulaminu;

2. jest pełnoletni/ma ukończone 16 lat a jej przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę
na zawarcie Umowy i zgoda ta stanowi załącznik do Umowy;

3. zapoznał się z Regulaminem i Regulaminem Klubu, i zobowiązuje się do ich
przestrzegania;
4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na zasadach
określonych w Regulaminie.

§ 3.

1. Spółka udostępnia Korzystającemu do korzystania Szafkę VIP nr ____
znajdującą się w Klubie Just Gym w ________________ a Korzystający
zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Spółki opłaty za korzystanie z Szafki VIP w
wysokości określonej w cenniku dostępnym na stronie www.justgym.pl.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Umowa wchodzi w życiem z dniem jej zawarcia.
4. Korzystający jest uprawniony do korzystania z Szafki VIP wskazanej w ust. 1
powyżej po uiszczeniu opłaty za korzystanie z Szafki z góry z pierwszy miesiąc
obowiązywania Umowy.
§ 4.
1. Umowę zawarto w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. Wszelki zmiany Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

____________

____________

KORZYSTAJĄCY

SPÓŁKA
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