Regulamin rezerwacji „stołu/ ów”
w obiekcie ZOS HAWAJSKA (Centrum Tenisa Stołowego).
1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji „stołu/ ów” w obiekcie
ZOS Hawajska (Centrum Tenisa Stołowego).
2. Każdy Klient przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego
Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji.
3. Rezerwacji można dokonać on-line, poprzez Internetowy Panel Klienta, telefonicznie
pod nr tel.: (022) 644-65-74, 723-244-641, bądź osobiście w Recepcji obiektu.
4. Rezerwacji mogą dokonać Klienci posiadający Kartę Klienta UCSiR oraz ważny
karnet/ abonament.
5. Rezerwacje inne niż internetowe wykonuje pracownik UCSiR poprzez zaznaczenie
w automatycznym systemie rezerwacji dnia/ godziny/ numeru Sali wybranych przez
Klienta.
6. W celu wykonania skutecznej rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta
pracownikowi UCSiR adresu e-mail, na podstawie którego zostanie zweryfikowany
jego karnet/ abonament. Po pozytywnej weryfikacji system dokona automatycznego
powiązania konta Klienta z rezerwacją.
7. Klient posiadający Kartę Klienta UCSiR oraz ważny karnet/ abonament dokonując
rezerwacji spowoduje automatyczne zmniejszenie ilości jednostek dostępnych
w swoim karnecie/ abonamencie.
8. Bilet jednorazowy wykupiony i opłacony w Recepcji obiektu uprawnia Klienta
do dokonania rezerwacji.
9. Anulacja, bądź przesunięcie rezerwacji możliwe jest wyłącznie na pełne 24 godziny
przed terminem rezerwacji.
10. Po upływie 24 godzin system automatycznie zmniejszy ilości dostępnych jednostek
w karnecie/ abonamencie Klienta, który dokonywał rezerwacji, a ona sama będzie
uważana za potwierdzoną i zrealizowaną.
11. Klient zobowiązany jest do wyboru karnetu/ abonamentu, który będzie w stanie
wykorzystać w czasie jego obowiązywania. W przypadku niewykorzystania
opłaconych zajęć przez Klienta, wpłaty nie podlegają zwrotowi.
12. Wykupiony karnet/ abonament jest ważny 30 dni od daty pierwszej aktywacji,
z zastrzeżeniem sytuacji, gdy cennik mówi inaczej (np. karnet/ abonament
dwumiesięczny/ sezonowy). Okres ważności karnetu/ abonamentu nie podlega
przedłużeniu, ani przesunięciu niezależnie od przyczyny.
13. Klient zobowiązany jest do dokonania rezerwacji na zajęcia objęte karnetem/
abonamentem odpowiednio wcześniej, tak aby uniknąć sytuacji, w której brakuje
wolnych miejsc w okresie ważności karnetu/ abonamentu.
14. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminem, decyduje Dyrektor UCSiR.

KLAUZULA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą w Warszawie przy
ul. Pileckiego 122, reprezentowane przez Dyrektora, jako Administratora danych,
przetwarza dane osobowe uczestników zajęć w „Centrum Tenisa Stołowego”
w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, oraz adresu e-mail, wyłącznie w celu
przeprowadzenia i organizacji ww. zajęć. Podanie przez uczestników/ Klientów
danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania skorzystanie z Oferty
nie będzie możliwe. Każdy uczestnik/ Klient ma 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 .

Dyrektor UCSiR

