Regulamin promocji „Dziel się judo!”
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich skorzystać można z promocji „Dziel się judo!”
(dalej: Promocja).
2. Promocja jest organizowana przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Judo Tigers z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Tadeusza Kościuszki 117/2u, 50-442 Wrocław, zarejestrowane w
rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej krajowego rejestru sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS 0000768283, NIP
8992836213, REGON 368972347 (dalej: Organizator).
3. Promocja trwa od dnia 12.01.2022 do dnia 30.06.2022, co oznacza, że wyłącznie w tym
okresie można skorzystać z promocji na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
4. Definicje:
a) Polecający – dotychczasowy klubowicz Organizatora (jeden podmiot) polecający Organizatora
w okresie obowiązywania Promocji, którego imię i nazwisko oraz nazwa grupy treningowej
zostały podane przez Osobę korzystającą z polecenia w celu wzięcia udziału w promocji.
b) Osoba korzystająca z polecenia – podmiot, który w okresie obowiązywania promocji nie był
członkiem Stowarzyszenia Organizatora (1 warunek), a uzyskał członkostwo na skutek
podpisania w okresie obowiązywania Promocji Deklaracji Członkowskiej z Organizatorem na
skutek Polecenia (2 warunek) (innymi słowy była to osoba dotychczas nietrenująca w KS Judo
Tigers), który opłacił składkę członkowską za pierwszy miesiąc treningów (3 warunek) i który
podał imię i nazwisko oraz nazwę grupy treningowej Polecającego Organizatorowi w celu
skorzystania z promocji (4 warunek).
c) Polecenie – podanie Organizatorowi przez Korzystającego z polecenia poprzez wiadomość email (klub@judotigers.pl) imienia i nazwiska oraz nazwy grupy treningowej Polecającego, oraz
danych osobowych (imię i nazwisko oraz nazwa grupy treningowej) Osoby korzystającej z
polecenia, w celu skorzystania z promocji.
5. Przedmiotem promocji jest wyróżnienie Polecającego poprzez wydanie Polecającemu
koszulki o unikalnym projekcie, z inicjałami Polecającego, która nie jest i nie będzie dostępna
w regularnej sprzedaży. W celu skorzystania z promocji Polecający kieruje do Organizatora
wiadomość e-mail (klub@judotigers.pl) w którym wskaże imię i nazwisko oraz nazwę grupy
treningowej Polecającego, rozmiar koszulki jaki chciałby otrzymać, oraz danych osobowych
(imię i nazwisko oraz nazwa grupy treningowej) Osoby korzystającej z polecenia.
6. Koszulka nie podlega wymianie na skutek wadliwie zgłoszonego przez Polecającego
rozmiaru koszulki.
7. Promocja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

8. Uczestnikiem promocji jest każdy Polecający lub Osoba korzystająca z polecenia przez
danego Polecającego.
9. Promocja dotyczy wszystkich zajęć sportowych znajdujących się w aktualnej ofercie
Organizatora.
10. Promocja skierowana jest do dotychczasowych klientów Organizatora, którzy w okresie
obowiązywania Promocji polecą usługi Organizatora, pod warunkiem, że:
a) ich imię i nazwisko oraz nazwa grupy treningowej zostaną podane przez Osobę korzystającą
z polecenia w celu wzięcia udziału w promocji.
b) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.
11. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest:
a) posiadanie przez Polecającego statusu członka w Stowarzyszeniu Organizatora, przy czym
przez członkostwo w rozumieniu niniejszego Regulaminu rozumie się osobę, związaną z
Organizatorem aktywną Deklaracją Członkowską;
b) podpisanie przez Osobę korzystającą z polecenia Deklaracji Członkowskiej z Organizatorem;
c) podanie imienia i nazwiska oraz nazwy grupy treningowej Polecającego przez Osobę
korzystającą z polecenia w celu skorzystania z promocji,
d) opłacenie składki członkowskiej za miesiąc bieżący przez Polecającego i Osobę korzystającą
z polecenia.
e) przesłanie do Organizatora przez Polecającego imienia i nazwiska oraz nazwy grupy
treningowej Polecającego oraz Osoby korzystającej z polecenia, a także rozmiaru koszulki jaką
Polecający chciałby otrzymać.
10. Organizator po otrzymaniu zgłoszenia na adres e-mail (klub@judotigers.pl) i zweryfikowaniu
informacji, niezwłocznie przystąpi do realizacji wyróżnienia, przy czym czas przekazania
koszulki Polecającemu, uzależniony jest od terminu dostarczenia koszulki przez
poddostawcę.
11. Organizator zobowiązuje się do wręczenia koszulki Polecającemu podczas zajęć grupy
treningowej Polecającego. W wyjątkowych przypadkach Organizator może podjąć decyzję o
wręczeniu koszulki w inny sposób lub w innym terminie.
12. Niniejsza promocja obowiązuje na obszarze, w którym Organizator świadczy usługi zajęć
sportowych.
13. Promocja nie łączy się z innymi tego typu promocjami.
14. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.judotigers.pl.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Promocji w każdym czasie bez
podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i
obowiązki uprzednio nabyte przez Polecającego. Informacja o zmianie lub odwołaniu zostanie

opublikowana na stronie internetowej Organizatora lub w inny sposób podana do wiadomości
publicznej.
16. Administratorem danych osobowych uczestników niniejszej promocji jest
STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY JUDO TIGERS siedzibą we Wrocławiu przy ul.
TADEUSZA KOŚCIUSZKI 117/2U, 50-442 Wrocław, zarejestrowane w rejestrze
STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS
0000768283, NIP 8992836213, Regon 368972347.
a) Dane osobowe uczestników promocji będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia
uczestnikom możliwości realizacji promocji.
b) W związku z promocją przetwarzane będą dane uczestnika umożliwiające weryfikację
uczestnika w systemie Administratora w celu potwierdzenia statusu uczestnika promocji
tj. następujące dane osobowe: nr PESEL uczestnika promocji, imię i nazwisko, adres
zamieszkania, numer tel. i adres e-mail uczestnika promocji.
c) Uczestnikowi promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie stosownego
wniosku na adres: klub@judotigers.pl
d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z
promocji.
e) Administrator może wykorzystywać zebrane dane do celów marketingowych za
odrębną zgodą uczestnika.
f)

Dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie pracownikom lub współpracownikom
Administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie
zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, w takim wypadku dane
osobowe

są

przekazywane

wyłącznie

osobom

prawidłowo

upoważnionym

zobowiązanym do zachowania tajemnicy – tylko w celu określonym w pkt a powyżej,
którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą
odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
g) Dane osobowe uczestnika promocji będą przetwarzane przez czas niezbędny dla
prawidłowej realizacji promocji i umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
h) Uczestnik promocji ma prawo żądania dostępu do dotyczących go danych osobowych,
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W każdej
chwili uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Administrator
przestanie przetwarzać dane uczestnika w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać,
że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów,
praw i wolności Uczestnika lub dane Uczestnika będą niezbędne do realizacji promocji lub
ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń.
i)

uczestnik może cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej przez uczestnika zgody przed jej cofnięciem.

j)

uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

k) poprzez zawarcie umowy w przedmiocie świadczenia usług telekomunikacyjnych w
ramach niniejszej promocji Uczestnik oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin,
wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w
rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów w celu zapewnienia prawidłowego
korzystania z promocji i usług telekomunikacyjnych.
15. W sprawach nieuregulowanych treścią Regulaminu promocji stosuje się odpowiednio
przepisy kodeksu cywilnego.
16. W przypadku

rozbieżności pomiędzy

postanowieniami Regulaminu

promocji a

postanowieniami Regulaminu prowadzenia zajęć sportowych, postanowienia Regulaminu
promocji będą miały pierwszeństwo.
17. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2022 r.

