
REGULAMIN AKCJI „REKOMENDUJESZ=ZYSKUJESZ”  
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nordic Investment Sp. z o.o. (operator 

klubów Total Fitness) z siedzibą w Warszawie przy ul. Bohaterów Września 9, 02-389 

Warszawa 

 

1. Zasady ogólne 

 

1.1. Organizatorem akcji „REKOMENDUJESZ-ZYSKUJESZ” jest Nordic Investment Sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Bohaterów Września 9 , wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000312567 (zwany dalej „Total Fitness” lub 

„Organizatorem”). 

 

1.2. Akcja promocyjna ma na celu gratyfikowanie klubowiczów Total Fitness, którzy polecają 

usługi Organizatora akcji. 

 

1.3. Polega na przekazaniu nagród Klientom (będących członkami klubu Total Fitness lub też 

aktywnie ćwiczących w klubach) polecającym dołączenie do Klubu osobom trzecim. 

 

1.4. Akcja promocyjna „REKOMENDUJESZ=ZYSKUJESZ” opisana jest na 

stronie www.totalfitness.com.pl/rekomendujesz 

 

1.5. Akcja trwa od dnia 30.08.2019  do 20.08.2020 lub do odwołania. 

 

2. Warunki uczestnictwa w akcji „REKOMENDUJESZ-ZYSKUJESZ ” 

 

2.1. Uczestnictwo w akcji „REKOMENDUJESZ=ZYSKUJESZ” jest dobrowolne, a udział w 

niej mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne posiadające co najmniej 16 lat, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, ćwiczące lub zainteresowane treningiem w klubach Total 

Fitness. 

 

2.2. Warunkiem przystąpienia do akcji jest poprawne wpisanie przez członka klubu Total 

Fitness imienia i nazwiska na zaproszeniu wraz z pozostałymi potrzebnymi danymi lub też 

polecenie znajomych za pośrednictwem innych mediów, przy jednoczesnym uzyskaniu zgody 

na udostępnienie informacji reklamowej Organizatora. 

 

2.3. Organizator nie odpowiada za błędne wypełnienie danych w formularzu zgłoszeń lub też 

za naruszenie przestrzeni osobistej i majątkowej osób poleconych przez osobę polecającą. 

 

2.4. Osoba chcąca wziąć udział w akcji „REKOMENDUJESZ-ZYSKUJESZ” zobowiązana 

jest zapoznać się z Regulaminem, którego pełna treść dostępna jest na stronie internetowej 

Organizatora www.totalfitness.com.pl. Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie 

potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i jego warunkami. 

 

3. Zasady Konkursu 

 

3.1. W celu wzięcia udziału w konkursie należy przyprowadzić osobę poleconą do 

dobrowolnego klubu Total Fitness lub zaprosić na próbny trening za pośrednictwem innego 

medium. 

 

http://www.totalfitness.com.pl/rekomendujesz
http://www.totalfitness.com.pl/


3.2. W przypadku rekomendacji nieosobistej należy uzupełnić w formularzu potrzebne dane: 

Imię i nazwisko, numer telefonu oraz kontakt email.  

 

3.3. Jeżeli osoba polecona wykupi karnet Total Fitness, osobie polecającej należy się jedna z 

nagród: do 50% rabatu, jeden gratisowy trening personalny do wykupionej lekcji z trenerem 

lub szafka VIP na miesiąc wraz z niespodzianką. Nagrody mogą się zmieniać w trakcie 

trwania akcji. 

 

3.4. Nagroda przyznana jest jednorazowo za jedną sfinalizowaną umowę. Nie przewidziano 

ograniczeń nagród przypadających na jedną osobę, która rekomenduje więcej niż jednego 

klubowicza. 

 

3.5. Odbiór nagrody odbywa się osobiście w dowolnym klubie przez osobę polecającą w 

ciągu 7 dni roboczych od sfinalizowania umowy przez poleconego. W przypadku kiedy 

następuje potrzeba na wydłużenie czasu, klubowicz polecający jest zobowiązany 

niezwłocznie poinformować obsługę swojego klubu.  

 

3.6 Regulacja opłat podatkowych związanych z nagrodami leży po stronie Organizatora. 

Każdorazowo klubowicz otrzyma oświadczenie potwierdzające uregulowanie zobowiązań 

wobec Urzędu Skarbowego. 

 

3.7. Każdy klubowicz posiadający kartę Total Fitness lub karty honorowane ma prawo 

przystąpić do programu. 

 

4. Reklamacje 

 

4.1. Klubowicz ma prawo zgłosić reklamację w przypadku: nie uzyskania należnej nagrody 

bezpośrednio do klubu Total Fitness lub na adres email przypisany do najbliższego klubu. 

 

4.2. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, 

adres e-mail i numer telefonu komórkowego oraz przyczynę reklamacji wraz z jej 

uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim 

nie będą rozpatrywane. 

 

4.3. Organizator dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 

(czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu 

reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w 

zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą. 

 

5. Postanowienia końcowe. 

 

5.1. Niniejszy regulamin dostępny jest w klubach Total Fitness oraz na stronie internetowej 

Organizatora www.totalfitness.com.pl. 

 

5.2. Nordic Investment Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w 

czasie trwania Akcji „REKOMENDUJESZ-ZYSKUJESZ”. 

 

5.3. Nordic Investment Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo przerwania akcji promocyjnej 

„REKOMENDUJESZ=ZYSKUJESZ” w dowolnym terminie jednak pod warunkiem 

przekazania należnych nagród osobom, które przystąpiły do akcji 

http://www.totalfitness.com.pl/


„REKOMENDUJESZ=ZYSKUJESZ” i spełniły wszystkie wymogi w terminie wyznaczonym 

na akcję promocyjną.  

 

 

6. Ochrona Danych Osobowych 

 

6.1 Administrator danych osobowych – spółka Nordic Investment operator klubów Total 

Fitness - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody 

 

6.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzanie są w następującym zakresie: 

 

Imię 

Nazwisko 

Numer telefonu 

Adres email 

 

6.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji konkursu „”  

 

6.4 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu 

wzięcia udziału w konkursie oraz w celu odbioru nagrody. 

 

6.5 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, żądania 

usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych 

osobowych a także złożenia skargi do organu nadzorczego. 

 

6.6 Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Klubu Total Fitness, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

klubie za pomocą adresu ochronadanych@totalfitness.pl 
 

mailto:ochronadanych@totalfitness.pl

