
REGULAMIN FITNESS KLUBU RYTM 
 

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów RYTM s.c. z siedzibą w Łodzi przy ul. 
Zgierskiej 69, zwanego dalej Klubem: 
 
§ I. Sprawy organizacyjne: 

1. Z usług Klubu mogą korzystać osoby zdrowe, które ukończyły 15 rok życia, bez przeciwwskazań 
lekarskich. W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia wymagana jest zgoda osoby 
sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę. 

2. Osobom, które spełniają warunki określone w pkt. 1, Klub oferuje możliwość wykupienia wejść 
jednorazowych oraz karnetów („miesięczne”, „bez zobowiązań”). 

3. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik. 
4. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach grupowych, pierwszeństwo przysługuje 

osobom z karnetami „miesięcznymi”. Osoba posiadająca karnet „miesięczny” na dane zajęcia ma 
zagwarantowane uczestnictwo w tych zajęciach pod warunkiem nie spóźnienia się (przybycie do 
recepcji klubu nie może w tym wypadku nastąpić później niż godzina rozpoczęcia zajęć). W 
przeciwnym wypadku Klub zastrzega sobie możliwość wpuszczenia osób z karnetami „bez 
zobowiązań”, wejściówkami jednorazowymi lub innych. 

5. Klient Klubu, który wykupił karnet otrzymuje od Klubu kartę plastikową, zwaną dalej Kartą. Koszt 
karty klubowej wynosi 20zł i pobierany jest jednorazowo. 

6. Kartę należy oddać pracownikowi recepcji każdorazowo przy wejściu do Klubu i odebrać przy 
wyjściu. Osoby nie posiadające Karty mogą nie zostać wpuszczone na teren Klubu. 

7. Karnet „miesięczny” jest ważny wyłącznie na zajęcia, na które został wykupiony. Nie ma 
możliwości „odrabiania” zajęć wykupionych w ramach karnetu „miesięcznego”. 

8. W przypadku rezygnacji z ważnego karnetu Klub dokona zwrotu dokonanej wpłaty pomniejszonej 
o koszt zajęć, które odbyły się do momentu zgłoszenia rezygnacji, liczonych w cenie zajęć 
jednorazowych. (W wypadku choroby lub innych zdarzeń losowych istnieje możliwość 
powiadomienia telefonicznego o rezygnacji z karnetu, bądź jego zawieszaniu na czas 
niedyspozycji ). 

9. Karnet „miesięczny” na kolejny okres należy wykupić najpóźniej do 25 dnia bieżącego miesiąca. 
Po tym terminie Klub nie gwarantuje miejsca w tej samej grupie. 

10. Klub umożliwia Klientom wpłacenie zadatku na kolejny karnet „miesięczny” w kwocie nie 
mniejszej niż 20 PLN. Zadatek gwarantuje rezerwację miejsca w wybranej grupie do pierwszych 
wybranych zajęć w miesiącu. W przypadku nie wykupienia karnetu przez Klienta przed pierwszymi 
zajęciami w miesiącu zadatek przepada, a miejsce może zostać sprzedane innej osobie. 

11. W przypadku utraty karty przez Klienta, zobowiązany jest on do natychmiastowego 
powiadomienia o tym Klubu w formie telefonicznej lub mailowej. Za wydanie kolejnej karty dla 
Klienta klub pobierze opłatę w wysokości 30 PLN. 

12. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od NNW. 
13. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć należy pozostawić w zamkniętej szafce 

ubraniowej. Za utratę przedmiotów osobistych pozostawionych poza szafką lub w szafce nie 
zamkniętej Klub nie ponosi odpowiedzialności. 

14. Wszystkie przedmioty wartościowe tj. pieniądze, komputery osobiste, ubrania dużej wartości 
etc. można na czas trwania zajęć zdeponować u pracownika recepcji Klubu. Klub będzie ponosił 
odpowiedzialność za ich utratę wyłącznie na podstawie kwitu depozytowego wydanego przez 
Klub. 

15. Kluczyk do szafki ubraniowej należy odebrać przy wejściu u pracownika recepcji. Aby otrzymać 
kluczyk należy pozostawić depozyt w postaci karty. Jedynie w przypadku osób wykupujących 
wejście jednorazowe możliwe jest pozostawienie jako depozytu 30 PLN. 

16. W przypadku zagubienia lub nieoddania kluczyka do szafki ubraniowej bezpośrednio przy wyjściu 
z Klubu zostanie pobrana opłata umowna w wysokości 30 PLN.  

17. Klub zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy 
po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów przez ogłoszenie na przeznaczonej do tego 
tablicy informacyjnej. 

18. Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut 
ze względów bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach. 

 

§ II. Korzystanie z usług Klubu: 



Klient Klubu zobowiązany jest: 
1. Nosić obuwie sportowe zmienne (inne od tego, w którym przyszedł do klubu) w 

pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń. Osoby w niezmienionym obuwiu nie 
będą mogły brać udziału w zajęciach. 

2. Posiadać i używać osobisty ręcznik na sali ćwiczeń. Ze względów higienicznych osoby nie 
posiadające ręcznika nie będą mogły korzystać z zajęć. 

3. Przestrzegać i zachowywać czystość oraz stosować się do ogólnie przyjętych norm zachowania. 
4. Stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu, przepisów p.poż. 

oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez 
instruktorów. 

5. Po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce. 
6. Powstrzymywać się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług klubu przez innych lub 

powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia Klubu jak również zniszczenia pomieszczeń 
Klubu. 

7. Nie spożywać alkoholu oraz nie palić na terenie Klubu. 
 
§ III Dane osobowe 
 
1.  Administratorem  danych osobowych klientów klubu jest Rytm s.c. z siedzibą w Łodzi, pod 
adresem: ul. Zgierska 69,pod adresem e-mail: zgierska@rytm.pl lub telefonem kontaktowym o nr 42-
255-53-55, posiadający NIP 726-24-96-709, REGON 473299308. 
2.  Wszystkie dane osobowe klientów klubu przetwarzane są w celu zawierania umów świadczenia 
usług oraz realizacji oferowanych przez klub usług, a także w celach marketingu i promocji usług 
oferowanych przez klub oraz badania opinii publicznej. 
3.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy członkowskiej 
oraz zawarcia umowy o zakup karnetu. 
4.  Dane osobowe klientów klubu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji oferowanych 
przez klub usług. W zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez klub do czasu wycofania 
przez klienta klubu zgody na takie przetwarzanie. 
5. Każdy klient klubu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich zmiany, uzupełnienia lub  
ograniczenia przetwarzania danych bądź wykreślenia z bazy danych osobowych, prowadzonej przez 
klub. 
6. Klub chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia 
ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych 
traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze klubu, w specjalnej strefie 
bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. 
7. Klub nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów klubu 
osobom trzecim lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą klienta klubu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego 
uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez klienta klubu przepisów prawa.  
8. Klientowi klubu przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi na działania klubu, naruszające 
zasady przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego dla przetwarzania danych 
osobowych w rzeczpospolitej polskiej (giodo lub inny organ ustanowiony w tym celu właściwymi 
przepisami prawa). 
9. Klub stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez użytkowników ze stron 
internetowych, zapisywane są przez serwer klubu na dysku twardym urządzenia końcowego 
użytkownika. 
10. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie stron internetowych na urządzeniach 
końcowych użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego użytkownika oraz nie 
powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu 
zainstalowanym na tych urządzeniach. „cookies” nie mają na celu identyfikacji użytkowników. 
11. Klub stosuje mechanizm plików „cookies” w celu: zapamiętania informacji o urządzeniach 
końcowych użytkowników; weryfikacji i rozwoju swojej oferty; statystycznym. 
12. Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego 
urządzenia końcowego. Klub wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować 
utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych. 
 

§ IV Postanowienia końcowe: 

1. Wszystkie uwagi dotyczące pracy klubu jak również propozycje nowych form zajęć mogą być 
składane mailowo na adres twojrytm@rytm.pl. 



2. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren klubu. 
3. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych takich jak: sprzęt audio, 

klimatyzacja itp. 
4. Osoba, która wykupuje karnet zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu. 
 
 
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST RYTM S.C. 
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, POD ADRESEM: 91-463 ŁÓDŹ, UL. ZGIERSKA 69, POD ADRESEM E-MAIL: 
zgierska@rytm.pl LUB TELEFONEM KONTAKTOWYM O NR o nr 42-255-53-55, posiadający NIP 
726-24-96-709, REGON 473299308 
DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 3 I 5 USTAWY O 
OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (TJ. DZ. U. 2016 POZ. 922 Z PÓŹN. ZM.) W CELU 
REALIZACJI ZAMAWIANEJ USŁUGI ORAZ GDY JEST TO NIEZBĘDNE DLA WYPEŁNIENIA 
PRAWNIE USPRAWIEDLIWIONYCH CELÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA 
DANYCH (NP. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ, MARKETING BEZPOŚREDNI USŁUG WŁASNYCH). MA PANI/PAN PRAWO 
DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA. PODANIE DANYCH 
JEST DOBROWOLNE. W ZAKRESIE, W JAKIM PRZETWARZANIE PANI/PANA DANYCH 
NASTĘPUJE W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY, PODANIE PRZEZ PANIĄ/PANA 
DANYCH JEST WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY. PODANIE DANYCH MA CHARAKTER 
DOBROWOLNY, JEDNAK KONSEKWENCJĄ NIEPODANIA TYCH DANYCH BĘDZIE BRAK 
MOŻLIWOŚCI ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY. 


