Regulamin promocji
„Treningi Online”
z dnia 30.10.2020 r.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji pod nazwą "Treningi Online” , zwanego dalej "Promocją",
jest MyOrganiq Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu (62-020), przy ul. Tysiąclecia 17,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000561011, posiadającą numer Regon: 361649637
oraz numer NIP: 7792431729z zwana dalej "Organizatorem".
2. Promocja obowiązuje w okresie od 30.10.2020 do odwołania.
3. Regulamin stanowi podstawę Promocji i określa prawa i obowiązki osób chcących
skorzystać z Promocji.
§ 2. Zasady Uczestnictwa
1. Promocja skierowana jest do Klubowiczów, których członkostwa zostały zawieszone
przez Spółkę MyOrganiq, ze względu na zamknięcie działalności klubów fitness w
ramach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2020 roku.
2. W trakcie zawieszenia członkostwa Klubowicz zwolniony jest z opłat na rzecz Spółki
MyOrganiq do ponownego otwarcia Klubów.
3. Klubowicz może skorzystać z Promocji jeśli posiada aktywną i opłaconą umowę, w
trakcie trwania Promocji
4. Klubowicz chcąc skorzystać z Promocji musi odwiesić swoją umowę, wcześniej
wysyłając taką prośbę na adres: online@organicfitness.pl.
5. Odwieszenie umowy jest jednoznaczne z tym, że status Klubowicza zmienia się z
zawieszonego na aktywny i Spółka MyOrganiq jest uprawniona do pobierania opłat
od momentu odwieszenia, zgodnie z harmonogramem płatności zawartej umowy.
6. Zmiana statusu nastąpi w ciągu 24 h od otrzymania zgłoszenia od Klubowicza, z
prośbą o odwieszenie umowy, na skrzynkę online@organicfitness.pl.
7. Klubowicz może również pozostawić swoją umowę w zawieszeniu, a jednocześnie
wykupić dodatkowy Karnet Online dostępny w Panelu Klienta.
8. Skorzystanie z Promocji pozwala na dostęp do Platformy Organic Fitness Online
dostępnej pod linkiem: https://organicfitness.pl/online
9. Skorzystanie z Promocji jest jednoczesną akceptacją Regulaminu korzystania z usług
online z dnia 30.10.2020 roku.
§ 3. Zasady Promocji
1. Spółka MyOrganiq wprowadza z dniem 30.10.2020 roku usługi online w ramach
Platformy Organic Fitness Online.
2. W ramach Platformy Organic Fitness Online, klient otrzymuje dostęp do serwisu
internetowego https://organicfitness.pl/online
3. Użytkownik loguje się za pomocą adresu e-mail i hasła, z którego korzysta logując się
do Panelu Klienta.
4. W ramach Platformy Klubowicz otrzymuje dostęp do programów treningowych
online do czasu ponownego otwarcia klubów prowadzonych przez Spółkę.
5. Pozostałe zasady zostały szczegółowo opisane w Regulaminie korzystania z usług
online z dnia 30.10.2020 roku.

§ 4. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać na piśmie wraz z
uzasadnieniem do Organizatora na adres: Tysiąclecia 17, 62-020 Swarzędz, w
terminie 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Promocji - bezpośrednio lub listem
poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator. Odpowiedź na reklamację zostanie
wysłana na adres wskazany przez składającego reklamację, na piśmie, w terminie 14
(czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji.
§ 5 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator, tj.
MyOrganiq sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu (62-020), przy ul. Tysiąclecia 17, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000561011.
2. Dane osobowe Uczestników, którzy przystąpili do Promocji, będą przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celu realizacji Promocji, o ile nie wyrażą oni odrębnej zgody
na przetwarzanie danych w innych celach.
3. Organizator wypełnia w stosunku do Uczestników obowiązek informacyjny, o którym
mowa, w art. 13 ust. 1 i 2 RODO podczas pozyskiwania od nich danych osobowych.
§ 6 Postanowienia końcowe
4. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, mającym wiążącą moc prawną w zakresie
realizacji Promocji „Treningi Online”.
5. Regulamin Promocji „Treningi Online” z dnia 30.10.2020 roku oraz Regulamin
korzystania z usług online z dnia 30.10.2020 roku są dostępne na stronie
www.organicfitness.pl.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
organizowanie Promocji.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Promocji, w
obiektywnie uzasadnionych przypadkach, o czym poinformuje w sposób
przewidziany dla zmian regulaminu.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

