
I. WSTĘP

1. Interfit Club (dalej jako Klub) świadczy usługi rekreacyjno – sportowe, takie jak zajęcia w siłowni, zajęcia grupowe fitness itp.
2. Właścicielem Klubu jest Interfit Consulting Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Zabrzu ul. Roosevelta 123, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000486293.

II. DEFINICJE

Definicje podstawowych pojęć zastosowanych w Regulaminie oraz w Umowie członkowskiej:
1.  Klubowicz –osoba, która ma ukończone 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia, która ma ukończone 16 lat, która 

otrzymała pisemną zgodę swoich przedstawicieli prawnych oraz ma zawartą umowę członkowską na okres powyżej 1 miesiąca. Klubowiczem może zostać także 
osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej.

2.  Osoba nieposiadająca statusu Klubowicza –osoba, która ma ukończone 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia, 
która ma ukończone 16 lat, która otrzymała pisemną zgodę w swoich przedstawicieli prawnych oraz ma zawartą umowę członkowską na okres do 1 miesiąca lub 
korzysta z jednorazowego wejścia do klubu (płatnego lub bezpłatnego).

3.  Umowa członkowska (zwana dalej Umową) – umowa zawierana z Klubowiczem lub osobą nieposiadającą statusu Klubowicza na okres co najmniej 1 miesiąca, 
która określa warunki świadczenia i korzystania z  usług Klubu, w tym uzyskania, zawieszenia, utraty członkostwa w Klubie oraz wysokość Opłat związanych z człon-
kostwem w Klubie,  

4.  Składka członkowska – opłata za korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych oferowanych przez Klub.
5.  Opłata service chargé (opłata serwisowa) – opłata za dodatkowe usługi świadczone przez Klub określone w Umowie, takie jak opieka trenerów, napoje bez 

ograniczeń, sauna bez ograniczeń, solarium bez ograniczeń i inne.  
6.  Opłata wpisowa – opłata, która może zostać naliczona w związku z przystąpieniem do Klubu nowego Klubowicza.
7.  Opłata za kartę  - opłata, która może zostać naliczona za wydanie indywidualnej karty członkowskiej. Każda osoba zawierająca Umowę na okres co najmniej  

1 miesiąca musi posiadać kartę członkowską. 
8.  Zamrożenie Umowy – w szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających czasowo korzystanie przez Klubowicza z Klubu (kontuzje, problemy zdro-

wotne, wyjazdy służbowe itp.) na pisemną prośbę po uzasadnieniu i udokumentowaniu przyczyny, Klub może wyrazić zgodę na zamrożenie członkostwa w Klubie 
na maksymalny okres 1 pełnego miesiąca w okresie 6 miesięcy obowiązywania Umowy. 

9.  Płatność bezgotówkowa -  płatność za Opłaty określone w Umowie wnoszone za pomocą jednej z dwóch metod płatności:
a) Użycie karty debetowej lub kredytowej (płatniczej) z funkcją płatności internetowych uprawniających Klub do obciążenia rachunku bankowego Klubowicza  

 przez cały okres obowiązywania Umowy,
b) Za pomocą polecenia zapłaty uprawniającego Klub do obciążania rachunku bankowego Klubowicza lub osoby wskazanej przez Klubowicza w Zgodzie na Polecenie  

 zapłaty przez cały okres obowiązywania Umowy.
10. Strefa Klienta – strefa dostępna dla klientów Klubu po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony www.interfitclub.pl umożliwiająca  
 m.in. dostęp do faktur, wszelkich informacji na temat członkostwa, zakupionych usług, postępów treningowych, aktualności itp.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU I CZŁONKOSTWO

1.  Korzystanie ze świadczonych przez Klub usług odbywa się poprzez uzyskanie statusu Klubowicza, jak również w przypadkach określonych w pkt.2 poniżej. Klubowi-
czem zostaje osoba, która zawarła Umowę na okres powyżej 1 miesiąca oraz spełniła warunki określone w pkt. 3 poniżej.

2.  Osoby nie posiadające statusu Klubowicza (osoby korzystające z jednorazowych wejść, bezpłatnych karnetów, mające zawartą Umowę na 1 miesiąc, osoby biorące 
udział w imprezach otwartych organizowanych przez Klub) mogą korzystać z Klubu pod warunkiem wypełnienia Ankiety, akceptacji tego Regulaminu oraz mają 
opłacone wszystkie wymagane płatności, a także po spełnieniu warunków określonych w pkt. 3 poniżej.  Warunki korzystania z Klubu przez osoby nie posiadające 
statusu Klubowicza regulują postanowienia tego Regulaminu. Osoba taka ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed rozpoczęciem korzystania z usług Klubu.

3.  Aby korzystać z Klubu Klubowicz bądź Osoba nieposiadająca statusu Klubowicza, musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. 
Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia mogą korzystać z Klubu wyłącznie za pisemną zgodą swoich przedstawicieli prawnych złożoną osobiście w Klubie. 
Jednocześnie przedstawiciel prawny podpisem pod zgodą zostaje poinformowany, iż osoba niepełnoletnia wykonuje ćwiczenia samodzielnie, oraz że Klub nie ponosi 
odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i zasad korzystania z Klubu.
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4.  Klubowicz bądź Osoba nieposiadająca statusu Klubowicza nie może posiadać przeciwskazań lekarskich do wykonywania usług dostępnych w Klubie. W przypadku 
wystąpienia przeciwskazań lekarskich osoba może korzystać z Klubu na własne ryzyko. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie przeciwskazań lekarskich 
bądź medycznych do wykonywania ćwiczeń w Klubie.

5.  Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń 
fizycznych, Klubowicz lub osoba nie posiadająca statusu Klubowicza powinna zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwi-
czeń.

6.  Wstęp do Klubu możliwy jest tylko za okazaniem karty członkowskiej wydawanej klientom zawierającym Umowę. Osobom korzystającym z jednorazowych wejść 
nie zostaje wydawana karta członkowska. Karta członkowska może być używana tylko przez osobę, której została wydana. Nie można nikomu oddawać swojej karty 
członkowskiej do używania w jakiejkolwiek formie prawnej. W razie utraty lub zawinionego przez siebie uszkodzenia karty członkowskiej koszt wykonania i wydania 
zastępczej karty wynosi 45zł.

7.  Klub zastrzega sobie prawo do pozbawienia członkostwa Klubowicza ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach określonych Umową, a także w sytuacji podania 
nieprawdziwych, czy też budzących wątpliwych co do prawdziwości  danych personalnych oraz kontaktowych. 

8.  Klubowicz uprawniony jest do korzystania ze wszystkich Klubów należących do sieci INTERFIT CLUB.
9.  Klubowicz bądź osoba nieposiadająca statusu Klubowicza jest uprawniona do korzystania z zajęć grupowych dostępnych w Klubie wskazanych w grafiku zajęć bez 

ograniczeń, z zastrzeżeniem:
a) Z zajęć, na które obowiązuje rezerwacja, po dokonaniu rezerwacji poprzez Strefę Klienta. Zapisy na zajęcia uruchamiane są na 48 godzin przed czasem rozpoczęcia  

 się zajęć,
b) W przypadku braku dokonania rezerwacji tylko w momencie gdy po 10 min. od rozpoczęcia zajęć są jeszcze wolne miejsca.

10.  W przypadku zbyt dużej frekwencji na zajęciach grupowych (do których do tej pory nie została wprowadzona rezerwacja miejsc) uniemożliwiających korzystanie 
wszystkich chętnych z zajęć zostaną także wprowadzone rezerwacje miejsc. O wprowadzeniu rezerwacji Klub uprzedzi poprzez ogłoszenie tej informacji na tablicy 
informacyjnej Klubu.

11.  Klub zastrzega sobie prawo weryfikowania obecności na zajęciach. W przypadku nieobecności na zajęciach, wcześniej zarezerwowanych i nieodwołanych, Klub ma 
prawo do blokady możliwości zapisów na zajęcia przez okres kolejnych 14 dni, następujących po zajęciach, na których nie została odwołana nieobecność.

12.  Aktualny wykaz prowadzonych zajęć grupowych przedstawia grafik znajdujący się w Klubie oraz na stronie internetowej Klubu.
13.  Każda osoba korzystająca z usług Klubu zobowiązana jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z jego przeznacze-

niem. 
14.  Klubowicz bądź osoba nie posiadająca statusu Klubowicza, jest odpowiedzialna za upewnienie się, że korzysta we właściwy sposób z urządzeń, wyposażenia, sprzętu 

Klubu (włączając regulację poziomów lub ustawień). W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwego sposobu używania przed użyciem należy skonsultować się 
z jednym z trenerów Klubu.

15.  Po zakończonych ćwiczeniach należy uporządkować stanowisko, a w szczególności odłożyć sprzęt na właściwe miejsce.
16.  Osoby niszczące lub nieprzestrzegające zasad używania pomieszczeń, sprzętu, urządzeń i wszelkiego innego wyposażenia Klubu ponoszą odpowiedzialność mate-

rialną za wyrządzone szkody, a w przypadku osób nieletnich również ich przedstawiciele ustawowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nadto takie zachowanie 
może stanowić podstawę utraty odpowiednio członkostwa (zgodnie z zawartą Umową), bądź możliwości korzystania z Klubu przez osoby nie posiadające statusu 
Klubowicza.

17.  Osoba korzystająca z Klubu zobowiązuje się do stosowania się do dostępnych w Klubie instrukcji przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych 
urządzeń i sprzętu, w tym także instrukcji przekazywanych przez obsługę Klubu, a przede wszystkim trenerów i instruktorów.

18.  Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek niestosowania się do postanowień tego Regulaminu oraz innych Regulaminów Klubu, programu 
ćwiczeń oraz instrukcji zalecanych przez obsługę klubu. Nadto takie zachowanie może stanowić podstawę zawieszenia lub utraty odpowiednio członkostwa (zgodnie 
z zawartą Umową), bądź możliwości korzystania z Klubu przez osoby nie posiadające statusu Klubowicza.

19.  Klubowicz bądź osoba nie posiadająca statusu Klubowicza zobowiązuje się do przestrzegania i zachowania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm 
zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie czy też uniemożliwianie korzystania z Klubu innym osobom, a także jakiekolwiek 
formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na terenie Klubu pomimo uwag ze strony obsługi Klubu, słów powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczal-
ne jest również zachowanie uwłaczające godności innych osób korzystających z Klubu, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu 
lub mające znamiona molestowania bądź dyskryminacji z uwagi na rasę, religię czy płeć.

20.  Osoby naruszające porządek i/lub obowiązujące Regulaminy Klubu mogą zostać wyproszone z obiektu Klubu.
21.  Klubowicze bądź osoby nieposiadające statusu Klubowicza są zobowiązani do przechowywania rzeczy w specjalnie wyznaczonych szafkach udostępnionych przez 

Klub. Szafki należy zabezpieczyć kłódką uniemożliwiającą jej otwarcie. Klub nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu, w miejscach do 
tego nieprzeznaczonych. Za rzeczy pozostawione w szafkach Klub odpowiada na zasadach ogólnych.

22.  Szafki należy opróżnić przed wyjściem z Klubu. Szafki są opróżniane i oczyszczane codziennie przez Klub po zamknięciu Klubu. W razie niedopełnienia obowiązku 
opróżnienia szafki, kłódki zabezpieczające szafki zostaną przecięte, ich zawartość będzie przechowywana przez Klub na koszt i ryzyko osoby, która taką zawartość 
pozostawiła w szafce przez okres 5 dni. Rzeczy pozostawione w Klubie i nieodebrane we wskazanym czasie zostaną za porzucone w rozumieniu art. 180 k.c. i następ-
nie rozdysponowane przez Klub. 

23.  Klub jest uprawniony do naliczenia opłaty za usunięcie i przechowywanie rzeczy pozostawionych w szafkach. Za mienie pozostawione w sposób sprzeczny z posta-
nowieniami tego Regulaminu, Klub nie ponosi odpowiedzialności.

24.  Klubowicze i osoby nie posiadające statusu Klubowicza rzeczy wartościowe zobowiązani są przechowywać w wydzielonych szafkach depozytowych Klubu. Klub nie 
ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy wartościowych nie złożonych do depozytu na czas korzystania z Klubu.

25.  Zabrania się wnoszenia na teren Klubu szklanych opakowań.
26.  Spożywanie napojów firmowych z oferty Klubu w ramach „napoje bez ograniczeń” dozwolone jest wyłącznie na terenie Klubu. Spożywanie napojów na terenie 

Klubu możliwe jest wyłącznie w pojemnikach typu bidon lub shaker, czy butelkach z zamknięciem typu PET/Niekapek własnych lub dostępnych w Klubie, po ich 
uprzednim zakupie.

27.  Korzystanie z sauny oraz solarium następuje poprzez zapisanie swojego imienia i nazwiska przy wybranej wolnej godzinie na liście dostępnej w Recepcji Klubu. Oso-
ba korzystająca z usług może zapisać tylko siebie. Zasady korzystania i przeciwskazania dotyczące korzystania znajdują się w pomieszczeniach sauny oraz solarium. 

28.  Klubowicz bądź osoba nie posiadająca statusu Klubowicza zobowiązana jest do noszenia na terenie Klubu zamiennego, krytego obuwia sportowego, przy czym w 
pomieszczeniach takich jak łazienki  czy pomieszczenia prysznicowe obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie.



29.  Dla celów higienicznych każda osoba korzystająca z usług Klubu, zobowiązana jest do używania ręcznika podczas ćwiczeń w pomieszczeniach treningowych Klubu. 
30.  W uzasadnionych przypadkach przedstawiciel Klubu może odmówić wstępu na teren Klubu osobom, których zachowanie lub ubiór zostanie uznany za nieodpowied-

nie.
31.  Na terenie Klubu bezwzględnie zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie oraz sprzedaż alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających. Osoby niestosu-

jące się do tego zakazu, zostaną wyprowadzone z terenu Klubu, a zachowanie takie stanowi rażące naruszenie Regulaminu Klubu i może stanowić podstawę utraty 
odpowiednio członkostwa (zgodnie z postanowieniami Umowy) bądź możliwości korzystania z Klubu przez osoby nie posiadające statusu Klubowicza.

32.  Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających.
33.  Klubowicz oraz osoba nie posiadająca statusu Klubowicza nie  powinien korzystać z Klubu, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która 

może mieć wpływ na inne osoby korzystające z Klubu. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, co do istnienia takich przeciwskazań Klub może uzależnić zgodę na 
wstęp do Klubu i /lub zawarcie Umowy od dostarczenia Klubowi zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego całkowity brak przeciwskazań medycznych w odnie-
sieniu do danej osoby i/lub złożenia odpowiedniego pisemnego oświadczenia przez taką osobę.

34.  Zamrożenie Umowy – w szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających czasowo korzystanie przez Klubowicza z Klubu (kontuzje, problemy zdrowot-
ne, wyjazdy służbowe itp.) na pisemną prośbę po uzasadnieniu i udokumentowaniu przyczyny ( przy czym w wypadku przyczyny medycznej udokumentowaniem 
jest zaświadczenie lekarskie o przeciwskazaniu do wykonywania aktywności fizycznej ), to Klub może wyrazić zgodę na zamrożenie członkostwa w Klubie na mak-
symalny okres 1 pełnego miesiąca w okresie 6 miesięcy obowiązywania Umowy (odmowa wyrażenia zgody nie wymaga pisemnego uzasadnienia). W okresie za-
mrożenia Opłaty członkowskie nie ulegają zamrożeniu i są pobierane zgodnie z Umową. Po zakończeniu okresu zamrożenia członkostwa Umowa jest automatycznie 
przedłużona o okres zamrożenia. W przypadku przedterminowego rozwiązania Umowy Opłaty członkowskie uiszczone za okres zamrożenia nie podlegają zwrotowi 
a Klubowicz ma prawo do korzystania z Klubu przez okres odpowiadający okresowi zamrożenia z uwzględnieniem obowiązku zawartego w Umowie § 3.8 . Wniosek 
o zamrożenie musi zostać złożony najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem okresu zamrożenia.

35.  Ciąża nie stanowi przesłanki do rozwiązania Umowy przez Klubowicza. Jednak w przypadku stwierdzonym dokumentem przez uprawnionego lekarza, zawierają-
cym wprost stwierdzenie o czasowej niemożliwości wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych czy aktywności fizycznej lub inne stwierdzenie równoznaczne 
z powodu ciąży Klubowicza, następuje zamrożenie członkostwa w Klubie na czas do końca ciąży i porodu nie dłuższy jednak niż 9 miesięcy. W przypadku odmowy 
zamrożenia Umowy z winy nieprawidłowego udokumentowania Klub poinformuje o tym Klubowicza. W okresie zamrożenia członkostwa z powodu ciąży opłaty nie 
są pobierane. Po zakończeniu okresu zamrożenia członkostwa Umowa jest automatycznie przedłużana o okres zamrożenia. 

36.  Zabrania się prowadzenia treningów personalnych na terenie Klubu przez osoby niezatrudnione w Klubie.

IV. OPŁATY I FORMY PŁATNOŚCI

1.  Sposób płatności za opłaty w Klubie jest uzależniony od zakupionego członkostwa w Klubie.
2.  Dla osób nie posiadających statusu Klubowicza dozwolone są następujące forma płatności stosowane w Klubie: gotówka w kasie Klubu, płatność kartą w kasie Klubu, 

przelewem, płatność poprzez Strefę Klienta.
3.  Dla Klubowiczów zawierających Umowę powyżej jednego miesiąca oraz Umów na czas nieokreślony – wyłącznie w formie BEZGOTÓWKOWEJ na zasadach określo-

nych poniżej.
4.  Klubowicz zobowiązany jest do dokonania zapłaty Opłat początkowych tj. Opłaty wpisowej oraz Opłaty za kartę oraz pierwszej Składki członkowskiej w dniu podpi-

sania Umowy. Dopuszcza się tu następujące formy płatności: gotówka w kasie Klubu, płatność kartą w kasie Klubu, płatność poprzez Strefę Klienta oraz użycie karty 
płatniczej do płatności internetowych. 

5.  Comiesięczne składki członkowskie oraz opłaty service chargé (opłata serwisowa) wnoszone są za pomocą jednej z dwóch metod płatności:
a) Za pomocą polecenia zapłaty uprawniającego Klub do obciążenia rachunku bankowego wskazanego w Zgodzie na Polecenie zapłaty, pełną należną kwotą z tytułu  

 opłat zawartych w Umowie 
b) Użycia karty debetowej/kredytowej (płatniczej) z funkcją płatności internetowych uprawniającego Klub do obciążania rachunku bankowego karty Klubowicza  

 wskazanej w Formularzu stałego zlecenia, pełną należną kwotą z tytułu opłat zawartych w Umowie.
6.  Umowa zawarta na czas określony powyżej jednego miesiąca może być opłacona jednorazowo z góry jedynie poprzez Strefę Klienta lub przelewem na konto Klubu, 

za cały wskazany w Umowie okres trwania członkostwa.
7.  Polecenie zapłaty stanowi udostępnioną przez instytucje bankowe usługę bezgotówkowych rozliczeń, polegającą na wyrażeniu przez Klubowicza zgody na obciąża-

nie rachunku bankowego przez Klub. Zgoda na ustanowienie Polecenia zapłaty lub użycie karty płatniczej do płatności internetowych jest wyrażana w Umowie. Po 
wyrażeniu zgody na ustanowienie Polecenia zapłaty Klubowicz zobowiązany jest do złożenia podpisu zgodnego ze wzorem podpisu złożonym w banku oraz podania 
poprawnych danych do umieszczenia w Zgodzie na Polecenie zapłaty. 

8.  Klubowicz, który zawarł Umowę na okres powyżej jednego miesiąca lub na czas nieokreślony  jest zobowiązany do utrzymywania aktywnej formy płatności bezgo-
tówkowej przez cały okres obowiązywania Umowy.

9.  Klubowicz jest zobowiązany zapewnić środki na rachunku bankowym, aby w terminie realizacji płatności poprzez płatność bezgotówkową na jego rachunku znajdo-
wała się niezbędna kwota do opłacenia Umowy.

10.  W przypadku gdy terminy płatności przypadają na dzień, który nie jest dniem roboczym, próba realizacji Polecenia zapłaty nastąpi w najbliższym dniu roboczym 
przypadającym po dacie płatności.

11.  Klubowicz przyjmuje do wiadomości, iż z tytułu każdej nieudanej próby realizacji Polecenia zapłaty z przyczyn dotyczących Klubowicza (w szczególności brak odpo-
wiednich środków pieniężnych na rachunku bankowym, cofnięcie przez Klubowicza zgody na Polecenie zapłaty itp.) Klub obciążany jest przez swój bank stosowną 
opłatą bankową.

12.  Klubowicz po zakończeniu Umowy i opłaceniu wszystkich opłat zobowiązany jest do poinformowania swojego banku o anulowaniu Polecenia zapłaty.
13.  Ewentualne cenniki zmieszczone na stronach internetowych, portalach internetowych nie stanowią wiążącej oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa.



V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Klubowicz bądź osoba nie posiadająca statusu Klubowicza wyraża zgodę na  wykorzystanie danych osobowych Klubowicza, w zakresie wynikającym z Umowy, zbierania i 
przetwarzania są zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w związku z członkostwem w 
Klubie, prowadzenia badań statystycznych, marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych administratora danych, kontroli jakości usług administratora danych 
oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jak również  - za zgodą osoby korzystającej z Klubu – w celach marketingowych 
(art.23 w/w Ustawy). Podanie danych jest dobrowolne. Klubowicz bądź osoba nie posiadająca statusu Klubowicza wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych oso-
bowych w w/w celu i zakresie oraz na wykorzystanie swojego wizerunku na zdjęciu umieszczonym w systemie Klubu oraz karcie członkowskiej, stronie internetowej, czy 
portalach społecznościowych. Klubowicz ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich zmiany, poprawiania i kontroli oraz prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania w celach promocji lub wobec ich przekazywania innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szcze-
gólną sytuację Klubowicza – zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
Ochrona danych osobowych na ww. zasadach  obowiązuje do dnia 24 maja 2018 r. Od dnia 25 maja 2018 r. ochrona danych osobowych będzie realizowana zgodnie z  
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE ) 2016/697  z dnia 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych  osobowych  i 
ich swobodnego przepływu.

VI. KOŃCOWE POSTANOWIENIA

1.  Godziny otwarcia Klubu umieszczone są na stronie internetowej Klubu www.interfitclub.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Klubu. O wszelkich zmianach 
godzin funkcjonowania Klubu, Klub poinformuje poprzez ogłoszenie tej zmiany na tablicy informacyjnej oraz/lub na stronie internetowej Klubu.

2.  W uzasadnionych przypadkach (w szczególności niezależnych od Klubu) Klub ma prawo do zamykania Klubu i nieświadczenia usług bądź urządzeń, np. w celu 
przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub sprzątania, które będą niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Klubu oraz świadczenia usług na naj-
wyższym poziomie.

3.  Zabrania się handlu i akwizycji, a także naklejania i pozostawiania reklam, próbek i ulotek na terenie Klubu. 
4.  W sytuacjach nieuregulowanych tym Regulaminem Manager Klubu ma prawo do podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania Klubu.
5.  W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących funkcjonowania Klubu, skarg i zażaleń należy kontaktować się  z Managerem Klubu.
6.  Regulamin ten wchodzi w życie z dniem opublikowania.
7.  Regulamin może ulec zmianie, w  tym również w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostęp-

nione na stronie internetowej Klubu oraz w Klubie. O zmianie Regulaminu Klub poinformuje poprzez umieszczenie na Tablicy informacyjnej komunikatu o zmianie 
Regulaminu.  


