REGULAMIN OFERTY „LATO Z UCSiR”
Arena Active Club, ul. Pileckiego 122
1. Niniejszy regulamin oferty „Lato z UCSiR”, zwany dalej Regulaminem, określa tryb i zasady oferty
dotyczącej klubu:
1.1)

Arena Active Club przy ul. Pileckiego 122

2. Organizatorem akcji „Lato z UCSiR” jest Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, zwane dalej
Organizatorem.
3. Okres trwania oferty: od 13 lipca 2020 r. do końca sierpnia 2020 r.
4. Od dnia 13 lipca 2020 r. będzie można zakupić „on-line” karnety z 30% rabatem. Dokładny cennik
przedstawiony jest w załączniku nr.1.
5. Zakupione karnety będzie można wykorzystać (rozpocząć) w okresie 60 dni od daty zakupu. Karnet
jest ważny 30 dni od daty pierwszego użycia karnetu.
6. Osoby, które będą korzystały pierwszy raz z klubu zobowiązane są do zakupu Karty Klienta UCSiR
w cenie 5 zł oraz do złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w ćwiczeniach w
momencie pierwszej wizyty w obiekcie.
7. Oferta dotyczy osób powyżej 18 roku życia.
8. Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Pileckiego 122,
reprezentowane przez Dyrektora, jako Administratora danych, przetwarza dane osobowe
skorzystających z oferty „Lato z UCSiR” w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu wyłącznie w celu
przeprowadzenia i organizacji wydarzenia. Podanie przez uczestników danych osobowych jest
dobrowolne, jednakże bez ich podania skorzystanie z oferty nie będzie możliwe. Każdy uczestnik
prawo do dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania
danych,
prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień
przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy o
ochronie danych osobowych. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. W
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym w
Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail:
ochrona.danych@ucsir.pl Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej
staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami
prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani
do organizacji międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem. W zawiązku z
niewłaściwym przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2,
00-193 Warszawa. Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Wydarzenia
organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci
fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na
stronach www UCSiR lub przekazywane mediom.
9. Skorzystanie z oferty „Lato z UCSiR” Organizator uznaje za równoznaczny z oświadczeniem
Uczestnika o zapoznaniu i akceptacji niniejszego Regulaminu, Regulaminu Arena Active Club,
Regulaminu Twojego Centrum Aktywności, Regulaminu korzystania z Arena Active Club i
Twojego Centrum Aktywności w okresie pandemii koronawirusa COVID 19 oraz Regulaminu
rezerwacji i płatności on-line.
10. Skorzystanie z oferty oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Kluby oraz jego pracownicy nie
ponoszą odpowiedzialności za niezapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

