Regulamin Promocji „Rekomendujesz-Zyskujesz”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się promocja „Rekomendujesz-Zyskujesz” zwana
dalej Promocją.
2. Organizatorem Promocji jest: P.H.U. POL-IMPEX s.j. Polakowski Klub Body Perfect Fitness Wellness &
Spa, NIP: 739-10-08-698, zwany dalej Klub Body Perfect.
3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest oświadczenie faktu zapoznana się z regulaminem.
4. Przez pojęcie:
a) „klient” – rozumie się osobę posiadające karnet w Klubie Body Perfect.
b) „polecający” – rozumie się klienta, który przyprowadzi do Klubu Body Perfect osobę niebędącą klientem
Klubu w wyniku czego osoba ta wykupi karnet w Klubie Body Perfect.
c) Nowy Klient – rozumie się osobę, który po raz pierwszy wykupi karnet w Klubie Body Perfect.
d) „Rekomendujesz-Zyskujesz” – rozumie się przyznanie Polecającemu jednorazowego rabatu do
wykorzystania na kolejny karnet. Maksymalna wartość rabatu przyznana jednorazowo wynosi 30%.
§ 2 Osoby korzystające z Promocji
W promocji może wziąć udział każda osoba, która jest klientem Klubu Body Perfect.
§ 3 Czas trwania Promocji
Promocja trwa od 01.05.2022 do odwołania.
§ 4 Zasady Promocji
1. Każdy Klient Klubu Body Perfect, który przyprowadzi do Klubu Nowego Klienta, w wyniku czego Nowy
Klient wykupi karnet w Klubie Body Perfect otrzyma jednorazowy rabat do wykorzystania na kolejny
karnet.
2. Rabat różni się w zależności od liczby osób przyprowadzonych jednocześnie. Klient może otrzymać:
- 10 % rabatu, jeśli przyprowadzi jednego Nowego Klienta.
- 20 % rabatu, jeśli przyprowadzi dwóch Nowych Klientów.
- 30 % rabatu, jeśli przyprowadzi trzech lub więcej Nowych Klientów.
3. Rabaty sumują się jeśli Klient nie zdąży wykorzystać przyznanego mu rabatu a przyprowadzi następnego
Nowego Klienta.
4. Rabat przyznawany jest w formie adnotacji w systemie Klubu Body Perfect.
5. Polecenie musi być skuteczne tj. Nowy Klient musi wykupić karnet w Klubie Body Perfect.
6. Nowy Klient nie jest zobowiązany do wykupienia tego samego karnetu, który posiada Polecający. Może
wykupić dowolny karnet.
7. Za Nowego Klienta nie będzie uznawana osoba, która posiadała aktywny karnet w Klubie Body Perfect
wykupiony po roku 2019.

8. Każdy Nowy Klient przyprowadzony przez Polecającego powoduje przyznanie Polecającemu kolejnego
rabatu.
4. Klub Body Perfect nie jest zobowiązane w żadnym przypadku do wypłaty gotówkowej z tytułu uzyskania
rabatu.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe uczestników Promocji zbierane są i przetwarzane w celu wywiązywania się przez Klub
Body Perfect ze zobowiązań wynikających z organizacji niniejszej Promocji.
2. Uczestnicy Promocji podając swoje dane wyrażają dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez Klub
Body Perfect jako administratora danych przez czas trwania promocji.
3. Uczestnik ma prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)oraz
o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania wizerunku, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji i jest przechowywany w
siedzibie Klubu Body Perfect.

