Centrum Swobodna Przestrzeń Sp. z o.o.
05-074 Halinów, Cisie ul. Lazurowa 1
NIP: 822 – 234 – 52 – 06
REGON: 146690678
Nr. Konta: 88 2130 0004 2001 0691 4089 0001

Deklaracja przystąpienia do
Klubu Centrum Swobodna Przestrzeń
Nazwisko:.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Imię:............................................................................................................................
...........................................................................................................................
....................................................
PESEL:..................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................
Adres zamieszkania(Kod

pocztowy, miasto, ulica, numer):.......................................................................
....................................................

Adrese-mail:...................................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy: ..............................................................
.......................................................................................................................
...............................................
Osoba Polecająca: ..................................................................................................
..............................................................................................
..................................................

Zgoda na przystąpienie do
Klubu Centrum Swobodna Przestrzeń
osoby niepełnoletniej.
Zgodnie z Regulaminem CSP, wyrażam zgodę na członkostwo mojego dziecka:
dziecka:(imię i nazwisko dziecka)
w Klubie Centrum Swobodna Przestrzeń. Wiem, że Centrum Swobodna Przestrzeń nie przejmuje
odpowiedzialności za dziecko podczas zajęć.

..............................

....................................

(data)

(czytelny podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Swobodna Przestrzeń Sp. z o.o. zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/
2016/679
679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.na
r. podstawie i z
zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016poz.
922 z późn. zm.) oraz RODO, o ochronie danych osobowych do celów rejestracji członkostwa oraz bieżącej
działalności Klubu.
lubu. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do wglądu, edycji oraz usuwania moich danych za
pośrednictwem strony internetowej oraz poprzez recepcję Klubu CSP. Akceptuję Regulamin Klubu Centrum
Swobodna Przestrzeń, będący załącznikiem do niniejs
niniejszego dokumentu. Dane osobowe zapisywane i
przechowywane są na zabezpieczonych serwerach udostępnianych przez firmę eFitness Sp. z o. o z siedzibą w
Poznaniu, ulica Goździkowa 6.
..............................

....................................

(data)

(czytelny podpis)

Tel: 660 487 921
www.swobodbnaprzestrzen.pl
recepcja@swobodnaprzestrzen.pl

Centrum Swobodna Przestrzeń Sp. z o.o.
05-074 Halinów, Cisie ul. Lazurowa 1
NIP: 822 – 234 – 52 – 06
REGON: 146690678
Nr. Konta: 88 2130 0004 2001 0691 4089 0001

Informujemy, że:
1) administratorem przekazanych danych jest Centrum Swobodna Przestrzeń Sp. Z o. o. ul. Lazurowa 1, 05-074
074 Halinów, Cisie,
e-mail
mail rodo@swobodnaprzestrzen.pl, tel. 698638178;
2) dane będą przetwarzane za pośrednictwem eFitness Sp. z o.o. ul Goździkowa 6, 60
60-175 Poznań.
3) administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, dane do kontaktu za pośrednictwem:
e-mail rodo@swobodnaprzestrzen.pl
4) Dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zzgody:
a) Dane „zwykłe”,
e”, w tym: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres ee-mail,
mail, dane adresowe, data urodzenia, płeć, numer dowodu osobistego, numer
rejestracyjny samochodu, status (np. student, emeryt), nr konta bankowego (oraz instytucja finansowa – w przypadku dokonania płatności przelewem),
informacje na temat częstotliwości wizyt w
Klubie, wejścia do klubu
lubu oraz wyjścia z klubu, informacje o wybieranych zajęciach, zakupach dokonywanych w klub
klubie, treningach personalnych, dane
fotograficzne (zdjęcie robione klubowiczowi bądź wgrywane przez klubowicza do systemu eFitness);
b) Dane dotyczące Klienta informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców (obecnie: Centralna Ewidencja i Informacja o
Działalności Gospodarczej), z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych rejestrów publicznych, w zakresie tam upublicznionym.
c) Dane osobowe zaliczające się do szczególnych kategorii danych (w dotychczas obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych zwane „danymi
wrażliwymi”), w tym: dane biometryczne (odcisk palca, na podstawie którego klubowicz może
wejść na teren klubu), dane medyczne (na podstawie pomiarów dokonywanych na terenie siłowni, np. tętno, waga,
informacje o kondycji fizycznej, itp.).
W celach:
a) związanych z zawarciem i realizacją Umowy oraz świadczeniem Usług, a także ich rozliczenia (w tym wystawianie faktur i dokumentów
księgowych)oraz rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania Klienta (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
b) wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm. w
szczególności art. 74 z (zgodnie z art. 6 ust. 1lit. c) RODO);
c) statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru Usług do potrzeb Klienta, optymalizacji procesów Usług, zapewnienie
bezpieczeństwa informatycznego systemu Klubu, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z Usług, analizy finansowej będącego
realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z aart.6 ust. 1 lit. f) RODO);
d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu
Klubu
lubu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e) marketingu bezpośredniego naszych usłu
usług, a w przypadku udzielenia przez Klienta odpowiedniej zgody –także w celu marketingu podmiotów
współpracujących z Klubem oraz w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych.
5). Klub przetwarza dane osobowe Klienta, zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo
przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim lub ich przetwarzania z
naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
6). Dane osobowe Klienta wynikające z zwarcia Umowy, będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do: realizacji przez Klub Usług, ich rozliczenia,
dochodzenia roszczeń (tj. przez okres przedawnienia roszczeń) oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Klubie.
7). Przy przetwarzaniu danych osobowych Klub przekazuje dane Klienta podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Klubu uczestniczących w wykonywaniu
jego czynności, tj. podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, firmą informatycznym i hostingowym,
agencjom reklamowym lub marketingowym którzy będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w określonych przez Klub celach, o których mowa w ust. 4
powyżej.
8). Klub nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych
iędzynarodowych (tj. poza EOG).
9). W oparciu o dane Klienta, Klub nie będzie podejmował wobec Klienta zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
10). Klientowi, który przekazał Klubowi swoje dane osobowe przysługuje:
a.
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c.
prawo usunięcia danych,
d. prawo ograniczenia przetwarzania danych;
e.
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f.
prawo przeniesienia swoich danych;
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11). Klient, w celu realizacji swoich uprawnień, o których mowa w ust. 110 powyżej, może zwrócić się do Klubu z żądaniem,
poprzez wysłanie go za pośrednictwem e-mail
mail rodo@swobodnaprzestrzen.pl. Przy czym, aby mieć pewność, że są Państwo
Pańs
uprawnieni do złożenia wniosku, Klub może prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających mu uwierzytelnić Klienta.
Klien
12). Podanie
odanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do zawarcia umowy
umowy(świadczenie usług związanych z
przynależnościąą do Klubu Centrum Swobodna Przestrzeń)
Przestrzeń),, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością zawarcia wyżej
wymienionej umowy.

..............................

....................................

(data)

(czytelny podpis)
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Regula
Regulamin Ogólny Centrum Swobodna Przestrzeń

§ 1. Uznaje się, że każda osoba, która wykupiła karnet, jednorazowe wejście lub jest posiadaczem karty benefit, fitprofit, OK.system bezwarunkowo zaakceptowała
niniejszy regulamin Klubu.
§ 2. Warunkiem
iem uczestniczenia w zajęciach sportowych jest weryfikacja tożsamości na podstawie karty członkowskiej lub opłacenie jednoraz
jednorazowego wejścia oraz
wypełnienie deklaracji członkowskiej.
§ 3. W przypadku braku karty członkowskiej w momencie stawienia
enia się w klubie możliwa jest weryfikacja Członka Klubu na podstawie dowolnego dowodu tożsamości ze
zdjęciem. W przypadku braku możliwości weryfikacji, jedynym możliwym sposobem wykorzystania wejścia jest wpłacenie kaucji w w
wysokości jednorazowego wejścia
na zajęcia. Kaucja zwrotna po okazaniu ważnego karnetu.
§ 4. Do korzystania z szatni CSP upoważnione są osoby posiadające karnet CSP, jednorazową wejściówkę, karte: benefit, fitprofit lub OK.system.
§ 5. Karty członkowskie CSP są kartami imiennymi i nie ma możliwości
ożliwości odstąpienia ich innym osobom.
§ 6. Na prośbę pracownika CSP Członek Klubu ma obowiązek potwierdzenia tożsamości udostępniając do wglądu ważny dokument zzee zdjęciem.
§ 7. Na terenie Klubu Fitness CSP zabrania się spożywania alkoholu oraz pale
palenia papierosów.
§ 8. Osoby korzystające z usług CSP lub biorące udział w zajęciach oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do korzyst
korzystania
ania z usług CSP oraz wykonywania
ćwiczeń fizycznych. Osoby uczestniczą korzystają z usług CSP na własną odpowiedzialność. W przypadku złego samopoczucia urazów, kontuzji, wszelkich poważnych
problemów zdrowotnych oraz ciąży, przed przystąpieniem do ćwiczeń należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie oraz poinformować o tym instruktora prowadzącego
zajęcia.
§ 9. W przypadku osoby niepełnoletniej, korzystanie z oferty klubu jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodziców lub opieku
opiekunów.
§ 10. Warunkiem uruchomienia zajęć jest minimum 12 Uczestników (6 zajęcia TRX) zapisanych na pojedynczą grupę.. Klub zastrzega sobie prawo do rozwiązania
grup mniejszych niż wymaganych 12 Uczestników (6 zajęcia TRX) z tygodniowym wyprzedzeniem.
§ 11. Klub nie przedłuża karnetu o niewykorzystane zajęcia. Nieobecność na zajęciach należy zzgłosić
głosić najpóźniej w dniu nieobecności logując się do panelu rejestracji
elektronicznej lub telefonicznie – 4 godziny przed ich rozpoczęciem. Nieodwołane zajęcia uznaje się za wykorzystane.
§ 12. Karnety sprzedawane są na określoną ilość wejść w z góry określonym terminem ważności 30dni. Karnety są płatne z góry w całości. Pobyt na terenie klubu jest
nielimitowany godzinowo (w godzinach otwarcia), wyjątek stanowią zajęcia grupowe ograniczone czasem trwania zajęć - każda godzina zajęć zorganizowanych
skutkuje zużyciem jednego wejścia do klubu.
§ 13. Płatności można dokonać w recepcji Klubu lub za pośrednictwem panelu transakcyjnego efitness lub przelewu bankowego.
§ 14. W przypadku grupowych zajęć tenisowych, szkoły boksu
ksu „Sting” oraz karate płatność przed pierwszymi zajęciami kursu w miesiącu, upoważnia do rabatu w wysokości
10zł/osobę.
§ 15. W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – inne od obuwia w którym Członek klubu poruszał się na zewnątrz o
obiektu.
biektu. Na zajęciach obowiązuje obuwie
sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Wyjątkiem są zajęcia: zdrowy kręgosłup, joga (boso lub w skarpetach).
§ 16. Ćwiczący mają obowiązek przynosić ze sobą własny ręcznik, oraz dbać o sprzęt, będąc
będący własnością Klubu.
§ 17. Po zakończeniu ćwiczeń użytkownicy zajęć zobowiązani są do odłożenia wszelkich przyrządów (takich jak hantle, ciężarki
ciężarki,, gryfy, stepy, maty) na miejsce na nie
przeznaczone.
§ 18. Centrum Swobodna Przestrzeń nie ponosi
nosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w klubie.
§ 19. W przypadku zgubienia, lub uszkodzenia karty członkowskiej lub kluczyka do szatni CSP pobierana będzie kaucja w wysoko
wysokości 20 zł.
§ 20. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia,
rcia, planu zajęć oraz Instruktora. O ewentualnej zmianie Klub zobowiązuje się poinformować uczestników z
wyprzedzeniem poprzez publikację na stronie internetowej klubu.
§ 21. Członek klubu nieprzestrzegający niniejszego regulaminu zostanie po
pozbawiony ważnego karnetu bez możliwości ubiegania się o zwrot ceny karnetu.
§ 22. Cennik jest dodatkowym załącznikiem do regulaminu.
§ 23. O wszelkich zmianach w regulaminie Klub będzie informował członków poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej klubu.
§ 24. Osoby korzystające z systemów zewnętrznych MULTISPORT,, FITPROFIT lub OK. System w przypadku nieodwołania zajęć fitness lub trx, następuje blokada zapisów
internetowych. Przywrócenie rezerwacji możliwe jest po dokonaniu wpłaty w wysokości zajęć jednorazowych - 35zł.
§ 25. Na terenie sauny mogą przebywać jedynie osoby posiadające
osiadające ważny karnet.
§ 26.. Na terenie sauny można przebywać jedynie nago lub w ręczniku oraz klapkach. Zabrania się korzystanie w strojach ssportowych,
portowych, kostiumach kąpielowych oraz obuwiu
sportowym.
§ 27. Wejście na teren klubu bez aktywnego karnetu, skutkuje usunięciem dokonanych wszystkich przyszłych rezerwacji zajęć, oraz kar
karąą w wysokości 100 zł. Do momentu
opłacenia kary
ry nie ma możliwości wykupienia nowego karnetu.
§1.
§2.
§3.
§4.
§5.
§6.
§7.
§8.
§9.
§10.
§11.
§12.
§13.

Regulamin Squash i Tenis

Podstawą regulaminu jest obowiązujący w Klubie REGULAMIN ogólny.
W klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – inne od obuwia w którym członek Klubu poruszał si
się na zewnątrz obiektu:
- tenis – do nawierzchni z trawy syntetycznej, czyste bez śladów gry na mączce ceglanej
- squash – do nawierzchni halowej ( nie brudzące ).
Korty rezerwowane są w jednogodzinnej jednostce czasowej. Nie ma możliwości rezerwacji połówkowych (np.: 0,5 godziny lub 1,5 godziny).
Korty rezerwowane są tylko o pełnej godzinie zegarowej (np.: 18:00, 20:00).
Na korcie tenisowym / do squasha, mogą przebywać osoby posiadające ważny karnet członkowski.
Klub nie limituje czasu spędzonego na korcie do tenisa lub squasha, wyjątkiem jest pojawienie się graczy z wcześniejszą rezer
rezerwacją – posiadają pierwszeństwo korzystania.
Kort można zarezerwować pod warunkiem posiadania
iadania aktywnego karnetu
karnetu.
Obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA.
Indywidualne zajęcia z Instruktorem na kortach (tenis, squash) wymagają każdorazowo rezerwacji kortu.
Karnety terminowe nie podlegają przedłużeniu.
KARNETY są imienne.
Zasady zapisywania i odwoływania rezerwacji
cji zgodne z Regulaminem ogólnym.
Osoby korzystające z systemów zewnętrznych MULTISPORT, FITPROFIT, OK System korzystaja z kortu na zasadzie KARNETÓW TERMINOWY
TERMINOWYCH. W przypadku
zarezerwowania kortu i nie odwołania nieobecności, następuje bl
blokada
okada zapisów internetowych. Przywrócenie rezerwacji możliwe jest po dokonaniu wpłaty w
wysokości zajęć jednorazowych – 35 zł.

Niestosowanie się do regulaminu skutkuje utratą karnetu bez możliwości zwrotu kosztów.

..............................

....................................

(data)

(czytelny podpis)
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OŚWIADCZENIE COVID-19
Ja, niżej
ej podpisany(a), w zwi
związku z chęcią uczestnictwa w zajęciach sportowych odbywających
się w Centrum Swobodna Przestrzeń
Przestrzeń, mającc na uwadze ciągle obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej stan epidemii (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
nych u ludzi (Dz. U. 2008, nr 234, poz. 1570 ze zmianami)
zmianami), oświadczam,
co następuje:
1. Jestem osobą zdrową, u której nie występują objawy chorobowe sugerujące występowanie choroby
zakaźnej, w tym w szczególności
ci choroby COVID
COVID-19, wywołane koronawirusem SARS-CoV-2;
SARS
2. W ostatnich 14 dniach przed dniem sporz
sporządzenia niniejszego oświadczenia
wiadczenia nie przebywałem / nie
przebywałam na kwarantannie, a tak
także nie miałem / nie miałam świadomego
domego kontaktu i nie
zamieszkiwałem / nie zamieszkiwa
zamieszkiwałam z osobą przebywającą na kwarantannie, niezależnie
niezale
od formy tej
kwarantanny;
3. W ostatnich 14 dniach nie miałem
em / nie miałam świadomego kontaktu z osobą
ą zakażoną koronawirusem
SARS-CoV-2 oraz chorującą na COVID
COVID-19;
4. Mam pełną świadomość występuj
pującego aktualnie ryzyka związanego z zakażżeniem koronawirusem
SARS-CoV-2 oraz będąca
ca konsekwencj
konsekwencją tego zakażenia możliwością zachorowania na COVID-19;
COVID
5. Mam pełną świadomość tego, że
e czynnikiem zwi
zwiększającym ryzyko zakażenia
enia koronawirusem SARSCoV-2, a tym samym zachorowania
nia na COVID
COVID-19, jest chorowanie na choroby przewlekłe;
przewlek
6. W związku z zamiarem
iarem uczestnictwa w zajęciach
zajęciach, zobowiązuję się do zapewnienia we własnym zakresie
środków ochrony osobistej, zgodnie z obowi
obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.
Imię i nazwisko:………………………
……………………………………………………..
..
Miejscowość:…………………………
………………………………………………………
…
Data:……………………………………
……………………………………………………
….
Czytelny podpis:………………………
……………………………………………………
….

Tel: 660 487 921
www.swobodbnaprzestrzen.pl
recepcja@swobodnaprzestrzen.pl

Centrum Swobodna Przestrzeń Sp. z o.o.
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NIP: 822 – 234 – 52 – 06
REGON: 146690678
Nr. Konta: 88 2130 0004 2001 0691 4089 0001

OŚWIADCZENIE COVID-19
My, niżej podpisani, jako rodzice / prawni opiekunowie ma
małoletniego / małoletniej:
oletniej:
…………………………………………
………………………………………………………
…………………………………
(imię i nazwisko niepełnoletniego)

w związku z chęcią uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych
anych w Centrum Swobodna Przestrzeń,
Przestrzeń
mając na uwadze ciągle obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan
epidemii (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka
zakażeń i chorób
zakaźnych
nych u ludzi (Dz. U. 2008, nr 234, poz. 1570 ze zmianami), niniejszym oświadczamy,
wiadczamy, co następuje:
nast
1. Wskazana powyżej osoba jest osobą zdrową, u której nie występują objawy chorobowe sugerujące
występowanie choroby zakaźnej,
nej, w tym w szczególno
szczególności choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem
SARS-CoV-2;
2. W ostatnich 14 dniach przed dniem sporz
sporządzenia niniejszego oświadczenia,
wiadczenia, wskazana powyżej osoba nie
przebywała
a na kwarantannie, a tak
także nie miała świadomego kontaktu i nie zamieszkiwała
zamieszkiwa z osobą
przebywającą na kwarantannie, niezale
niezależnie od formy tej kwarantanny;
3. Wskazana powyżej
ej osoba nie mia
miała świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV2 oraz chorującą na COVID-19;
4. Mamy pełną świadomość występuj
pującego aktualnie ryzyka związanego
zanego z zakażeniem
zaka
koronawirusem
SARS-CoV-2 w trakcie udziału
u w zajęciach oraz będącą konsekwencją tego zakażenia
zaka
możliwością
zachorowania na COVID-19;
5. Mamy pełną świadomość tego, że
e czynnikiem zwi
zwiększającym ryzyko zakażenia
enia koronawirusem SARSCoV-2,
2, a tym samym zachorowania na COVID
COVID-19, jest chorowanie na choroby przewlekłe;
przewlek
6. W związku z zamiarem uczestnictwa w zajęciach przez wskazaną powyżej
ej osobę,
osob zobowiązujemy się do
zapewnienia jej, we własnym zakresie,
akresie, środków ochrony osobistej, zgodnie z obowiązującymi
obowi
w tym
zakresie wytycznymi.
Imiona i nazwiska:……………………
………………………………………………………
…………………………….
rodziców/prawnych
opiekunów:……………………………
………………………………………………………
……………………………..
Miejscowość:…………………………
………………………………………………………
……………………………..
Data:……………………………………
……………………………………………………
……………………………….
Czytelne podpisy:……………………
………………………………………………………
………………………………
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