INFORMACJA O ZMIANIE
REGULAMINU KORZYSTANIA Z KART W RAMACH PROGRAMU FITPROFIT
Drodzy Użytkownicy Kart FitProfit,
Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem) oraz potrzebą
doprecyzowania pozostałych postanowień w celu poprawy jakości obsługi Użytkowników, zmianie ulega treść Regulaminu
korzystania z kart w ramach Programu FitProfit (dalej jako „Regulamin”). Poniżej przedstawiamy zestawienie zmian:

1. Regulamin został podzielony na dwa paragrafy.

§1 Definicje (dodano cały paragraf)
1. Następujące określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
a.

Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO, zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się
informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

b.

Dokument tożsamości – dokument na podstawie, którego można stwierdzić tożsamość Użytkownika, zawierający
imię i nazwisko oraz zdjęcie, wydany przez organ administracji publicznej (w szczególności dowód osobisty,
paszport, karta pobytu, prawo jazdy), organ samorządu zawodowego (legitymacje służbowe), szkołę podstawową,
gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną (legitymacje szkolne) lub szkoły wyższe (legitymacje studenckie). Dokumentem
tożsamości nie są identyfikatory służbowe oraz okresowe bilety komunikacji miejskiej;

c.

Karta – identyfikator wydany przez VanityStyle uprawniający do korzystania z usług sportowych. Karta zawiera imię
i nazwisko Użytkownika Karty, nazwę Klienta oraz indywidualny numer. Na jej podstawie z usług Partnera może
skorzystać wyłącznie Użytkownik Karty;

d.

Klient – podmiot, który na podstawie umowy z VanityStyle umożliwił swoim pracownikom, zleceniobiorcom lub
współpracownikom, ich osobom towarzyszącym lub ich dzieciom korzystanie z Programu FitProfit;

e.

Partner – podmiot świadczący na rzecz Użytkowników usługi sportowo-rekreacyjne, z których korzystanie możliwe
jest za okazaniem Karty i Dokumentu tożsamości;

f.

Program FitProfit – zestaw wyselekcjonowanych przez VanityStyle pod kątem potrzeb Klienta usług szczegółowo
opisanych w umowie z Klientem dostępnych dla Użytkowników Kart zgłoszonych przez Klienta, świadczonych przez
Partnerów;

g.

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;

h.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr
119, str. 1);

i.

Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada aktywną Kartę (lub Kartę oczekującą na aktywacje);

j.

VanityStyle - spółka VanityStyle Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem:
ul. Jasna 24, kod pocztowy 00-054 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000293511, NIP 7010098352, REGON 141185131, e-mail: infolinia@vanitystyle.pl.

§2 Postanowienia (dotychczasowe zapisy Regulaminu obowiązujące do dnia zmiany)
1. W punkcie 3 Regulaminu dodaje się zdanie:
Użytkownik może być posiadaczem tylko jednej Karty.
2. Punkt 5 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym do
realizacji usługi w ramach Programu FitProfit na podstawie oświadczenia Użytkownika w przedmiocie przetwarzania
danych osobowych złożonego przed zgłoszeniem swojego udziału w Programie FitProfit. Szczegółowe informacje o
przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod adresem http://www.vanitystyle.pl/prywatnosc. Pytania w zakresie
ochrony danych osobowych należy kierować mailowo na adres daneosobowe@vanitystyle.pl, telefonicznie pod numerem
22 371 50 72 lub listownie na adres VanityStyle: ul. Jasna 24, 00-054 Warszawa z dopiskiem „dane osobowe”.
3. Punkt 6 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
Zamawianie Karty oraz udział w Programie FitProfit jest w pełni dobrowolne, co oznacza, że Użytkownik samodzielnie
podejmuje decyzję przy zgłoszeniu siebie oraz osób uprawnionych do Programu FitProfit (osób towarzyszących i dzieci).
Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z usługi w dowolnym czasie na zasadach opisanych w umowie zawartej z
Klientem, który na mocy tej umowy umożliwił Użytkownikom korzystanie z Programu FitProfit (dalej jako „Klient”).
Rezygnacja z Programu FitProfit oznacza dezaktywację Karty tego Użytkownika oraz Kart osoby towarzyszącej lub
dzieci zgłoszonych przez Użytkownika do Programu FitProfit z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego wskazanego w
umowie zawartej z Klientem.
4. W punkcie 7 Regulaminu dodaje się zdanie:
W przypadku dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym nie jest wymagane okazywanie dokumentu tożsamości przed
skorzystaniem z Karty.
5. Dodaje się punkt 15 o treści:
Użytkownik odpowiada we własnym zakresie za zabezpieczenie danych widniejących na Karcie przed nieuprawnionym
dostępem.

