DANE KLIENTA .
Imię…………………………………………….............
Nazwisko .........................................................................
e-mail………………………………………….............
Telefon …………………………………………..........
Telefon do osoby kontaktowej (opcjonalnie)
…………………………………….................................
Data urodzenia…………………………………..............
Adres zamieszkania……..................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Dane do faktury …………………………….................
…………………………………………………............
Regulamin studia WDECH:
1. Umowę ze Studiem WDECH może podpisać osoba, która ukończyła 18 lat, mająca pełną
zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą opiekuna prawnego, umowę może
zawrzeć osoba małoletnia, nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych. 2. Klient
rozpoczynając współpracę, zobowiązany jest przejść badania okresowe, skonsultować się
ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu i posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań
do podjęcia aktywności fizycznej. Konsultacja lekarska jest wskazana zwłaszcza w
przypadku, gdy Klient cierpi na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, ma problemy z
ciśnieniem tętniczym, schorzenia układu ruchu, jest po urazach lub wypadkach albo jest w
ciąży. Jeśli Klient nie wykona badań, bierze na siebie odpowiedzialność w razie
ewentualnych powikłań zdrowotnych. 3. Korzystając z usługi treningów personalnych,
treningów grupowych, a także z innych z udziałem trenera/prowadzącego, Klient jest
zobowiązany do poinformowania trenera/prowadzącego o wszelkich dolegliwościach
zdrowotnych, celem dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia
ćwiczącego. 4. Korzystając z usługi treningów personalnych, Klient powinien jasno określić
cel treningowy. 5. Klient jest zobowiązany umówić się na zajęcia grupowe lub w celu
indywidualnego korzystania z sali ćwiczeń z wyprzedzeniem co najmniej 24h. Zapisu Klient
dokonuje poprzez aplikację Fitssey. W przypadku treningów personalnych uzgodnienie
godziny treningu odbywa się indywidualnie z trenerem lub przez aplikacje Fitssey. 6. Klient
powinien zjawiać się punktualnie na umówionych zajęciach. Zalecane jest, aby pojawił się
5-10 min wcześniej celem przygotowania się do treningu. 7. Trening personalny trwa 70
min. Czas zajęć grupowych jest każdorazowo podawany w kalendarzu Fitssey 8. Jeżeli
trening rozpocznie się z opóźnieniem z winy klienta, trening nie zostanie wydłużony o czas
niepunktualności, chyba, że trener będzie miał taką możliwość. Jeśli trening rozpocznie się
z opóźnieniem z winy trenera, trening zostanie wydłużony o czas niepunktualności lub
odpracowany w najbliższym możliwym terminie. 9. W przypadku treningu personalnego,
Klient ma prawo do odwołania lub przełożenia treningu nie później niż 12h przed godziną
rozpoczęcia treningu. W przypadku odwołania na mniej niż 12h przed jego rozpoczęciem,
trening uznaje się jako przeprowadzony. Jeśli odwołanie treningu nastąpi na skutek choroby
lub innych ważnych powodów wtedy o bezkosztowym anulowaniu treningu decyduje trener
lub studio WDECH. 10. W przypadku zajęć grupowych Klient ma prawo do odwołania
udziału na 24h przed zajęciami. W innym przypadku zajęcia zostaną zaznaczone jako
wykorzystane. Sytuacje losowe będą rozpatrywane każdorazowo indywidualnie. 11. Przed
zajęciami Klient jest zobowiązany skorzystać z szatni, gdzie przebierze się w strój sportowy i
zmieni obuwie. Każdy Klient otrzymuje kluczyk do zamykanej szafki, w której powinien
zostawić odzież. 12. Podczas ćwiczeń Klienta obowiązuje strój sportowy i zmienione obuwie

(sportowe). Klient powinien posiadać również wodę lub inny napój np. izotoniczny, aby
uzupełniać utracone płyny podczas treningu. 13. Klient jest zobowiązany poinformować
Trenera studia WDECH o problemach zdrowotnych mających wpływ na przebieg treningu.
W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości podczas treningu, Klient może zostać
poproszony o dodatkową konsultację lekarską. W szczególnych przypadkach treningi/karnet
mogą zostać zawieszone, do czasu skonsultowania się z lekarzem. 14. Zabronione jest
korzystanie z usług studia WDECH przez Klienta będącego pod wpływem alkoholu lub
innych substancji odurzających i psychoaktywnych. 15. Opłaty za trening powinny być
uiszczane z góry, nie później niż w dniu rozpoczęcia pierwszego treningu. 16. W przypadku
treningu personalnego, trener może odwołać trening, gdy nie zostanie odnotowana płatność
za umówiony trening. 17. Ważność oraz ceny pakietów/karnetów treningowych określa
cennik umieszczony na stronie www.studiowdech.pl oraz w aplikacji Fitssey. 18. W
przypadku gdy Klient nie może kontynuować treningów w ramach wykupionego karnetu z
powodu choroby lub innych zdarzeń losowych, ważność takiego karnetu może zostać
przedłużona o okres maksymalnie 3 tygodni, na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub
decyzji studia WDECH. 19. W przypadku gdy nie dojdzie do wykorzystania treningu z winy
Klienta, trening taki uznaje się jako przeprowadzony. 20. Zwrot za niewykorzystany „pakiet
treningowy” jest możliwy z zastrzeżeniem punktu 9. niniejszego regulaminu, po przedłożeniu
zaświadczenia lekarskiego o niemożliwości dalszej kontynuacji treningów, jak również w
każdej szczególnej sytuacji, która zostanie rozpatrzona indywidualnie. 21. Klient
zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do studia
WDECH w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wynikający z ich właściwości. Klient
ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody na terenie studia WDECH, wyrządzone
przez działanie własne. 22. Niestosowanie się do próśb i zaleceń pracowników studia
WDECH, dotyczących zachowania, wykorzystania sprzętu etc. może skutkować
zawieszeniem/anulowaniem aktualnie wykupionych karnetów bez możliwości zwrotu
niewykorzystanych środków. 23. Klient ćwiczy na własną odpowiedzialność, Studio WDECH
nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta na skutek wypadków
spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, niestosowaniem się do poleceń
trenera itp. 24. Przy podpisaniu umowy na karnet, Klient otrzymuje kluczyk magnetyczny do
wejścia. Po zakończeniu umowy i jej nie przedłużaniu klient zobowiązany jest do zwrotu
kluczyka magnetycznego. Koszt zagubienia / braku zwrotu kluczyka to koszt 30zl. 25.
Rozpoczęcie współpracy oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
............................................................ data i podpis
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przesyłanie komunikacji marketingowej, w tym
informacji o nowościach
i promocjach, drogą elektroniczną, a także SMS.

............................................................ data i podpis
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na utrwalanie i wykorzystywanie mojego wizerunku w
formie zdjęć i materiałów wideo w celach promocyjnych na stronie www.studioterapia.pl i/lub
fanpage Studia, prowadzonym w portalu społecznościowym Facebook/Instagram.

............................................................. data i podpis *niepotrzebne skreślić
[KLAUZULA INFORMACYJNA] Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2 (zwanym w dalszym ciągu

niniejszej informacji rozporządzeniem RODO) przekazujemy informację w jaki sposób
przetwarzamy dane osobowe. Dane Administratora Danych osobowych: TERAPIA Studio
Treningowe Paweł Laurów; ul. Pieskowa Skała 9, 02-699 Warszawa; Dane kontaktowe w
sprawie danych osobowych: biuro@studioterpia.pl; Cel, podstawa przetwarzania danych
osobowych oraz czas ich przechowywania: a/ zawarcie i wykonanie umowy – (podstawa
prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez czas trwania umowy i rozliczeń po
jej zakończeniu; b/ wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna:
art. 6 ust.1c RODO - obowiązek prawny) np. wystawianie i przechowywanie dokumentów
księgowych, rozpatrywanie reklamacji przez czas, w którym przepisy nakazują
przechowywanie dokumentów np. przepisy podatkowe; c/ w celach archiwalnych oraz w
celach dowodowych na wypadek dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust.1 f
RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora) – przez okres, w którym przedawniają
się roszczenia wynikające z umowy; d/ w celu tworzenia analiz, statystyk na potrzeby
wewnętrzne Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust.1 f RODO - prawnie uzasadniony
interes Administratora) przez okres lat 5; e/ marketingu bezpośredniego (podstawa prawna:
art. 6 ust.1 f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5, lub w
przypadku zgody na marketing bezpośredni do czasu jej wycofania; f/ odpowiedzi na
zapytania Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust.1 c RODO – prawnie uzasadniony interes
administratora) przez okres lat 5; g/ w innych celach na podstawie zgody osoby (podstawa
prawna: art. 6 ust.1a RODO – zgoda osoby) przez czas określony w informacji/regulaminie
podczas uzyskiwania zgody. Rodzaj i sposób pozyskiwanych danych: Przekazanie danych
osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych może powodować

niemożliwość skorzystania z konkretnej usługi lub zawarcie umowy. Jeżeli do przetwarzania
danych w konkretnym celu niezbędna jest Państwa zgoda np. na potrzeby akcji
promocyjnych, konkursów, wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną mogą
Państwo w każdej chwili swoją zgodę wycofać przez zgłoszenie na adres e-mail podany
wyżej lub postępować zgodnie z instrukcją podczas udzielania zgody. Rodzaje danych, które
przetwarzamy: a/ podstawowe dane identyfikacyjne; b/ elektroniczne dane identyfikacyjne;
c/ dane dotyczące zamieszkania; d/ nagrania wideo (pod warunkiem udzielenia dodatkowej
zgody); e/ wizerunek (pod warunkiem udzielenia dodatkowej zgody). Przekazywanie
danych: Dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu: a/
obsługującym nasz system informatyczny, świadczącym umowy hostingu; b/
podwykonawcom wspierającym Administratora w procesach obsługi działalności (firmy
księgowe, doradcze, audytowe, wsparcia procesów administracyjnych i technicznych,
kancelarii prawnych, obsługujących wierzytelności); c/ firmom obsługującym płatności –
banki, instytucje płatnicze. Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO):
Mają Państwo prawo do złożenia wniosku (pocztą, pocztą elektroniczną) o: a/ sprostowanie
danych; b/ usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym; c/ ograniczenie przetwarzania
– wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych; d/ dostęp do danych – informację o
przetwarzanych danych oraz o ich kopię; e/ przeniesienie danych (w zakresie określonym w
Art. 20 RODO); f) prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
Złożenie takiego żądania oznacza, że nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym
celu. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych,
jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy
prawa.

________________ PODPIS KLIENTA

