
*Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Centrum Sportowego Stacji Nowa Gdynia Sp. z o. o. i 
zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Ta zgoda jest nam potrzebna, abyśmy mogli skontaktować się z Panią/Panem pocztą tradycyjną lub osobiście.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stację Nowa Gdynia Sp. z o. o. w celu 
marketingowym, dotyczącym towarów lub usług własnych Stacji Nowa Gdynia Sp. z o.o. 

Ta zgoda jest nam potrzebna, abyśmy mogli do Pani/Pana zadzwonić lub wysłać e-mail w celu marketingowym.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących Stacji Nowa Gdynia Sp. z o.o. drogą 
elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu. 

Ta zgoda jest nam potrzebna, abyśmy mogli Pana/Panią dodać do listy newsletterowej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących Stacji Nowa Gdynia Sp. z o.o. drogą 
elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail. 

Ta zgoda jest nam potrzebna, abyśmy mogli wysyłać informacje handlowe na Pani/Pana komputer/tablet/laptop/
telefon.
Wyrażam zgodę na używanie przez Stację Nowa Gdynia Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. 
telefon, tablet, komputer), których jestem użytkownikiem, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

*Pola obowiązkowe

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107837, NIP 726-23-15-435, kapitał zakładowy 6.505.000,00 zł, adres siedziby:  
91-421 Łódź, ul. Kilińskiego 2.

2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

a)  adres: 95-100 Zgierz, ul. Sosnowa 1

b) e-mail: rodo@nowa-gdynia.pl

c) tel. 4217142121
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług sportowych między Tobą a Stacja 

Nowa Gdynia sp. z o. o. 
4. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych Administratora jest także:

a) dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Administratora w związku z poniesioną przez Administratora szkodą wyrządzoną przez 
Ciebie jako korzystającego z usług sportowych, a także obroną przed Twoimi roszczeniami w stosunku do Administratora,
b) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć, innym osobom przebywającym na terenie obiektu sportowego Administratora 
oraz personelowi Administratora oraz zapewnienie ochrony mienia Administratora i mienia pozostawionego przez gości obiektu 
sportowego - poprzez system monitoringu. 
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

5. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, to Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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 (RODO).  

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:
a) dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług sportowych będą przechowywane do czasu jej 
zakończenia;
b) dane osobowe pozyskane w celu dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z umową będą przechowywane do czasu 
przedawnienia lub wygaśnięcia tych roszczeń;
c) dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celu marketingowym będą przechowywane do czasu odwołania Twojej zgody lub 
złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu;
d) dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia będą e) przetwarzane 
przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte;
e) dane osobowe pozyskane w celu realizacji obowiązków dotyczących dokumentacji podatkowej będą przechowywane przez okres 
5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie 
zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

7. Odbiorcami Twoich danych będą firmy, które świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne lub dostarczają programy informatyczne, 
Dane będą przekazywane podmiotom realizującym na zlecenie Stacja Nowa Gdynia sp. z o.o. usługi rezerwacji zajęć, promocyjne 
(mailing, newsletter) – jeżeli była zgoda, dostawcom programów lub systemów obsługi księgowej. 

8. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych, 
przenoszenia danych oraz żądania ograniczenia przetwarzania.

9. Posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego 
lub profilowania przez Administratora danych osobowych. Sprzeciw możesz zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a szczególności 
poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail rodo@nowa-gdynia.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na 
odległość lub listownie na adres siedziby tego administratora danych, którego żądanie dotyczy.

10. Masz prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu 
nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych 
osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO.

11. Podanie przez Ciebie danych w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia nie jest wymogiem ustawowym 
ani umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. Nie jesteś zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych uniemożliwi jednak 
Administratorowi zawarcie z Tobą umowy o świadczenie usług sportowych. 

12. Podanie przez Ciebie danych kontaktowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym, ani warunkiem zawarcia 
umowy. Jeżeli jednak chcesz, aby kontaktować się z Tobą w celu realizacji umowy (np. informowanie o odwołaniu zajęć, itp.) lub  
w celu marketingowym, a nie podasz nam swoich danych kontaktowych (telefon, e-mail), to kontakt z Tobą w celu marketingowym, 
profilowanie Twoich danych w celu dopasowania oferty marketingowej do Twoich potrzeb oraz kontakt w celu realizacji umowy nie 
będą możliwe.

13. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celu marketingowym, to Administrator informuje o zautomatyzowanym 
przetwarzaniu (profilowaniu) Twoich danych w zakresie informacji na temat wybieranych zajęć z oferty SNG, wykorzystywanych 
kanałów komunikacji, częstotliwości korzystania z zajęć. Skutkiem tego profilowania będzie dostosowanie oferty marketingowej 
Administratora do Twoich potrzeb. 

PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA DRUKOWANYMI LITERAMI
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO



DEFINICJE
Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia i skróty oznaczają:
 „SNG” – Stacja Nowa Gdynia, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi 

pod adresem: Łódź,  ul. J.Kiińskiego 2;
 Regulamin – niniejszy Regulamin Stacji Nowa Gdynia – wraz z załącznikami;
 Członek „SNG” – osoba, która spełnia warunki określone w pkt 1 Regulaminu;
 Cennik – Cennik opłat obowiązujących Członków „SNG”, stanowiący załącznik nr 1;
 Karta – Członkowska Karta Identyfikacyjna;
 Obiekt – część hali sportowej wraz z otoczeniem położone w Zgierzu przy ul. Sosnowej 1, 

obsługiwane przez osoby zatrudnione przez „SNG”, udostępnione do korzystania Członkom 
„SNG” na zasadach określonych w Regulaminie;

 Recepcja –osoby zatrudnione przez „SNG”, oznaczone identyfikatorami, upoważnione do 
reprezentacji „SNG” w zakresie czynności wynikających z Regulaminu;

 Urządzenia Obiektu – boiska, korty, sale sportowe i pomieszczenia rekreacyjne – wraz z 
wyposażeniem – znajdujące się na terenie Obiektu;

 Zajęcia – zajęcia sportowe lub rekreacyjne organizowane przez „SNG”.

ZASADY CZŁONKOSTWA
1. Warunkiem uzyskania członkostwa „SNG” jest:
 zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej, 
 wniesienie opłaty członkowskiej.

2. Członkiem „SNG” może zostać osoba pełnoletnia. Małoletni może uzyskać członkostwo, 
jeżeli osoba uprawniona do reprezentacji małoletniego wyrazi na to zgodę w formie 
pisemnej.

3. Członek „SNG” otrzymuje bezpłatnie Członkowską Kartę Identyfikacyjną zawierającą dane 
identyfikacyjne, które służą potwierdzeniu identyfikacji przez telefon lub telefax albo przy 
użyciu innych urządzeń służących komunikowaniu się na odległość.

4. Karta nie może być odstępowana bądź udostępniana do wykorzystania przez osoby trzecie. 
Dane identyfikacyjne nie mogą być ujawniane osobom trzecim.

5. Każdy przypadek zagubienia albo uszkodzenia Karty należy niezwłocznie zgłosić 
pracownikowi recepcji „SNG”. Nowa karta zostanie wydana po wniesieniu opłaty określonej 
w Cenniku.

6. Członkowi „SNG” przysługuje prawo nabycia abonamentu specjalnego lub karnetu 
specjalnego, na warunkach określonych w Cenniku.

WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU „SNG”
7. Członek „SNG” posiadający ważną opłatę członkowską, może odpłatnie korzystać z Urządzeń 

Obiektu oraz uczestniczyć w Zajęciach.

8. Członek „SNG”, po pozostawieniu Karty w Recepcji, otrzymuje klucz do szafki osobistej, 
znajdującej się w szatni. Klucz do szafki osobistej należy zwrócić do Recepcji przed 
opuszczeniem Obiektu. W przypadku niezwrócenia klucza do szafki przed opuszczeniem 
obiektu SNG, SNG pobiera karę umowną w wysokości 50 zł.

9. Członek „SNG” korzystający z Urządzeń Obiektu jest zobowiązany do używania 
specjalistycznego, czystego obuwia sportowego nie zostawiającego śladów na nawierzchni.

10. Członkowie „SNG” mogą odpłatnie wypożyczać sprzęt sportowy za pokwitowaniem.
11. Opłaty za korzystanie z Urządzeń Obiektu, udział w Zajęciach oraz za wypożyczenie sprzętu 

pobierane są wyłącznie przez recepcję,  
z góry za pokwitowaniem w formie wydruku fiskalnego.

12. Członek „SNG” zobowiązany jest we własnym zakresie do pełnego rozpoznania swoich 
psychicznych i fizycznych możliwości lub ograniczeń w zakresie korzystania z Urządzeń 
Obiektu lub uczestniczenia w Zajęciach.

13. Członkowie „SNG” mogą dokonywać jednorazowych lub stałych (w powtarzających się 
z góry określonych terminach) rezerwacji Urządzeń Obiektu lub udziału w Zajęciach na 
zasadach określonych w odrębnych regulaminach:
a) regulamin rezerwacji na tenisa, badmintona i squasha;
b) regulamin uczestnictwa w zajęciach fitness.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY. KARY UMOWNE
14. W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni Urządzeń Obiektu na skutek 

stosowania nieodpowiedniego obuwia, użytkownik zobowiązany jest do zwrotu kosztów 
specjalistycznego czyszczenia lub naprawy nawierzchni.

15. W przypadkach przewidzianych w Regulaminie lub w Cenniku Członek „SNG” zobowiązany 
jest do zapłaty na rzecz „SNG” kar umownych określonych w Cenniku. Jeżeli wysokość kary 
umownej nie pokrywa wysokości szkody „SNG” może dochodzić nadwyżki na zasadach 
ogólnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
16. Treść rozmów telefonicznych z Recepcją może być nagrywana.
17. Regulamin może zostać zmieniony przez „SNG”. Ogłoszenie o zmianie Regulaminu powinno 

zostać wyłożone w Recepcji na czternaście dni przed terminem wprowadzenia zmiany. Członek 
„SNG” przed terminem zmiany Regulaminu może złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji  
z członkostwa – z zachowaniem prawa do zwrotu opłaty członkowskiej w części proporcjonalnej 
do niewykorzystanego okresu członkostwa.

18. „SNG” ma prawo wykluczenia osoby naruszającej Regulamin z grona Członków „SNG” – z 
zachowaniem roszczeń wynikających z Regulaminu.

REGULAMIN CENTRUM SPORTU STACJI NOWA GDYNIA
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