Umowa członkowska nr ………….

zawarta w Szczecinie w dniu…………………….pomiędzy
spółką MYWAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
(71-777) przy ul. Sarnia 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego

pod

nr

0000916327,

NIP:

8513263051

i

REGON

389680393

reprezentowaną przez………………………………………
zwaną dalej jako zwaną dalej jako „Zleceniobiorcą”
a
………..(imię i nazwisko)……………………….zam………………………………numer
i

seria

Dowodu

Osobistego……………………PESEL………………………………

zwany dalej jako „Klient”

§ 1. Postanowienia wstępne
1. Zleceniobiorca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą z zakresu
rekreacji i sportu pod nazwą MyWay Fitness Squash Social przy ul. Sarnia 8
w Szczecinie zwanym dalej Klubem.
2. Klient zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług polegających
na umożliwieniu Klientowi korzystania z zajęć organizowanych w Klubie, na
zasadach określonych w Regulaminie Klubu stanowiącym integralną cześć umowy
(dalej jako „Regulamin”)
3. Klient zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i do
terminowego dokonywania opłat abonamentowych. Klient oświadcza, że zapoznał
się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
§ 2. Wynagrodzenie
1. Tytułem wynagrodzenia za usługi świadczone przez Zleceniobiorcę na rzecz
Klienta, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy Klient zobowiązany jest do uiszczania
na rzecz zleceniobiorcy wynagrodzenia w kwocie wskazanej w cenniku zgodnej z
typem wybranego karnetu za każdy okres rozliczeniowy (dalej: opłata). Opłata
uiszczana jest z góry za każdy okres rozliczeniowy.
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2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc.
3. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy. Kolejne
okresy rozliczeniowe rozpoczynają się w dniu, który datą odpowiada dacie zawarcia
umowy, a gdyby takiej daty w danym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego
miesiąca.
4. Płatność wynagrodzenia za świadczone przez Zleceniobiorcę usługi następuje
poprzez wprowadzenie w Klubie lub poprzez stronę internetową klubu :
mywayfitness.pl, polecenia obciążenia karty płatniczej.
5. Klient zobowiązany jest dokonać polecenia obciążenia karty dla pokrycia
comiesięcznych płatności. Klient zobowiązuje się do zapewnienia w danym
miesiącu wystarczających środków na karcie pozwalających pokryć opłaty
członkowskie. W przypadku, gdy w dniu wymagalności opłaty, nie będzie
wystarczających środków na pokrycie należności za dany miesiąc, wówczas
Zleceniobiorca podejmie kolejne próby obciążenia rachunku. Zleceniobiorca nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne opłaty i prowizje nakładane przez bank,
który prowadzi rachunek, z którego mają być realizowane płatności.
6. Zgoda na cykliczne obciążenie karty płatniczej uprawnia Zleceniobiorcę do
obciążenia rachunku karty płatniczej Klienta pełną należną kwotą opłat w danym
okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym
obowiązywania

umowy,

bez

konieczności

każdorazowego

dodatkowego

zawiadamiania o tym fakcie Klienta.
7. Klient zobowiązany jest poinformować Zleceniobiorcę oraz zmienić sposób
realizacji płatności lub usługę w przypadkach:
a. wycofania w swoim banku zgody na obciążanie karty,
b. braku środków na rachunku bankowym niewystarczających na pokrycie pełnej
opłaty,
c. gdy rachunek Klienta został zamknięty,
d. gdy Klient złożył w swoim banku dyspozycję odwołania niezrealizowanego
polecenia zapłaty,
e. zmienił dane w swoim banku, niezbędne do realizacji przez Zleceniobiorcę
polecenia obciążenia karty,
f. Zleceniobiorca podjął 2 kolejne, nieudane próby obciążenia karty Klienta.
9. Klient jest zobowiązany przed skorzystaniem z polecenia obciążenia karty do
weryfikacji we własnym zakresie, czy karta Klienta obsługuje płatności rekurencyjne
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oraz jest zobowiązany do poinformowania swojego banku o anulowaniu polecenia
obciążenia karty.
10. W przypadku opóźnienia w płatności Klient za dwa okresy rozliczeniowe traci
natychmiastowo prawo do korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Klub.
11. Warunkiem przywrócenia Klientowi możliwości korzystania z usług Klubu jest
zapłata wszystkich zaległości oraz dokonanie opłaty za bieżący okres rozliczeniowy.
12. Pracownik Klubu może odmówić Klientowi prawa korzystania z usług Klubu,
wstępu do Klubu lub nakazać mu opuszczenie Klubu w przypadkach wskazanych
w Regulaminie. W takim przypadku Klient traci prawo do korzystania z usług i
pozbawiony jest roszczenia względem Zleceniobiorcy o świadczenie usług za czas,
w których Klient z uwagi na powyższe utracił prawo do korzystania z nich.

§ 3. Okres obowiązywania umowy
1. Umowa zostaje na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia jej podpisania.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2-miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W okresie
wypowiedzenia, członkostwo nie może być zawieszone. W takim przypadku,
umowa wygasa, a członkostwo w Klubie ustaje z końcem ostatniego dnia
powyższego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia umowy, Klient
zobowiązany jest uregulować zaległe płatności.
3. Zleceniobiorca może rozwiązać umowę z Klientem ze skutkiem natychmiastowym
(bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia), na mocy oświadczenia
osoby upoważnionej do działania w jego imieniu, w przypadku gdy Klient zalega z
zapłatą opłat za dwa okresy rozliczeniowe, i pomimo wezwania go do zapłaty tych
należności, nie dokonał zapłaty całości należności wskazanych w wezwaniu w
terminie 7 dni od otrzymania wezwania.
4. Zleceniobiorca może rozwiązać umowę z Klientem, ze skutkiem natychmiastowym
(bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia), na mocy oświadczenia
osoby upoważnionej do działania w jego imieniu, w przypadku gdy Klient
uporczywie lub rażąco narusza postanowienia Regulaminu lub Umowy.
5. Klient może rozwiązać umowę, ze skutkiem natychmiastowym (bez konieczności
zachowania okresu wypowiedzenia), na mocy pisemnego oświadczenia, w
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przypadku

rażącego

naruszenia

postanowień

umowy

lub

Regulaminu

Zleceniobiorcę.
§ 4. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Zleceniobiorca. Dane osobowe są

przetwarzane przez Zleceniobiorcę zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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
(zwanego dalej: „RODO”) – zgodnie z RODO.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na

ich przetwarzanie uniemożliwia wykonanie umowy.
3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
4. Powierzone dane osobowe, przetwarzane są w celu zawierania umowy i realizacji

usług oferowanych w klubie przez Administratora danych osobowych, a także (po
wyrażeniu na to zgody przez Klienta) również w celach marketingowych oraz w celu
umożliwienia komunikacji z Klientem przy wykorzystaniu informacji podanych w
formularzu zamówienia lub w formularzu umowy.
5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
6. Klient ma prawo żądać od Zleceniobiorcy dostępu do swoich danych, ich

sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do
ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez
Zleceniobiorcę danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 5. Przepisy końcowe
1. Ewentualne spory pomiędzy Klientem, a Zleceniobiorcą zostaną poddane
rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z
dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
2. Klient nie ma prawa do przeniesienia wierzytelności i praw z tytułu wykonywania
umowy na osoby trzecie bez zgody Zleceniobiorcy.
3. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część - Regulamin Klubu;
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4. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają przepisy prawa polskiego, a w
szczególności Kodeksu Cywilnego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

KLIENT

ZLECENIOBIORCA
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