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„PRZYGOTUJ SIĘ NA SWÓJ RUCH!” 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI EDUKACYJNEJ 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin ogólnopolskiej akcji edukacyjnej, dalej: Regulamin, określa zasady przeprowadzenia 

Ogólnopolskiej Akcji o charakterze edukacyjnym i  promocyjnym pod nazwą: „Przygotuj się na swój ruch!”, dalej zwana 

Akcją). 

2. Organizatorem Akcji jest Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-844), plac Europejski 2 

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000370919, NIP: 8361676510, zwana dalej 

Organizatorem lub Spółką. Wykonawcą Akcji jest  European Business Dialogue Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 

pocztowy: 02-972) ul. Herbu Janina 3a/28, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, rejestrze przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000263871,  

NIP: 9512195052, działająca na zlecenie Organizatora. 

3. Akcja realizowana jest od 05 listopada 2021 r. do 04 listopada 2022 roku. 

4. Udział w Akcji możliwy jest po dokonaniu zgłoszenia za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie 

internetowej zgloszenie.przygotujsie.pl, zwanego dalej Formularzem. 

5. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Udział w Akcji jest bezpłatny. 

7. Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu publikacji materiałów audiowizualnych przez Organizatora  

w ramach prowadzonej Akcji. 

8. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Akcji wiele razy, tj., może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie. 

 

 

§ 2 Cele Akcji  

1. Ogólnym celem Akcji edukacyjnej jest propagowanie zdrowego stylu życia, ćwiczeń fizycznych i każdej innej formy ruchu 

oraz holistycznego podejścia do zdrowia i ciała w duchu akceptacji.  

2. Organizator Akcji wykonując działania promocyjne zachęca do aktywności fizycznej i dbania o ciało bez ocen i porównań, 

w poczuciu radości płynącej z samej zmiany, bądź tylko z samego faktu dbania o siebie, przy wykorzystaniu 

profesjonalnych usług i produktów.  

3. Akcja edukacyjna, promuje tolerancję na różnorodność oraz otwartość na sposoby podejścia do życia osób w różnym 

wieku i z innymi celami sportowymi.  

 

§ 3 Warunki zgłoszenia  

1. Zgłoszenie filmu, w którym występuje jedna osoba pełnoletnia: do Akcji mogą samodzielnie przez wypełnienie 

formularza zgłosić się osoby pełnoletnie i są one traktowane jako Uczestnicy Akcji. Osoby pełnoletnie muszą posiadać 

pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Zgłoszenie filmu, w którym występuje więcej niż jedna osoba pełnoletnia: W przypadku większej liczby osób 

pełnoletnich występujących w filmie, koordynator Akcji skontaktuje się z osobą zgłaszającą w celu uzupełnienia 

dokumentacji i pozyskania pisemnych zgód na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku od wszystkich pozostałych 

uczestników filmu.  

3. Zgłoszenie filmu, w którym występują osoby niepełnoletnie: Osoby niepełnoletnie mogą zostać zgłoszone wyłącznie 

przez rodziców lub opiekunów prawnych, którzy wypełniają formularz rejestracyjny. Koordynator Akcji skontaktuje się  

z osobą zgłaszającą w celu uzupełnienia dokumentacji i pozyskania pisemnych zgód na wykorzystanie i rozpowszechnianie 

wizerunku występujących w filmie osób od obojga rodziców lub opiekunów prawnych osób niepełnoletnich.  

4. W przypadku niepozyskania wszystkich wymaganych pisemnych zgód  na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku, 

o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, film zostanie wykluczony z Akcji. 

5. Akcja skierowana jest dla osób fizycznych będących w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej.  

6. Akcja promowana jest na stronach internetowych Organizatora, w mediach społecznościowych oraz w serwisach 

internetowych mediów współpracujących w formie zachęty do nagrywania krótkich filmików pokazujących jak osoby 

zainteresowane udziałem w Akcji ćwiczą lub/i tańczą do piosenki, także w oparciu o choreografię zaprezentowaną w filmie 

instruktażowym. 

7. Zgłaszane filmy powinny być stworzone przez Uczestników zgodnie z tematyką i charakterem Akcji. Treść filmu nie może 

naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, praw 

własności intelektualnej lub przemysłowej, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. 

Filmy nie spełniające wymogów Regulaminu, w szczególności nie związane z tematyką Akcji, będą wykluczane z Akcji 

przez Organizatora. 
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§ 4 Zgłoszenie do Akcji  

1. Aby wziąć udział w Akcji należy prawidłowo wypełnić Formularz rejestracyjny, udzielić wymaganych zgód oraz przesłać 

film zawierający prosty układ taneczny opracowany w oparciu o klip instruktażowy lub samodzielnie przygotowaną 

dowolną choreografię. Film należy przesłać w okresie od 5 listopada 2021r. do 20 grudnia 2021 r. Organizator zastrzega 

sobie prawo wydłużenia okresu na zbieranie filmów. 

2. W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić Formularz rejestracyjny na stronie zgloszenie.przygotujsie.pl.  

W Formularzu należy podać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz zaznaczyć weryfikację wieku, 

potwierdzając fakt ukończenia 18 lat.  

3. Każdy Uczestnik Akcji ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Akcji oraz potwierdzenia w Formularzu faktu 

znajomości Regulaminu.  

4. Każdy Uczestnik zgłaszający nagranie filmowe do Akcji powinien być jedynym autorem filmu oraz posiadać całość praw 

autorskich do przesłanego materiału i potwierdzenia faktu udzielania licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora poprzez 

zaznaczenie właściwego pola w Formularzu. 

5. Uczestnik, z chwilą zgłoszenia nagrania filmowego do Akcji, udziela Organizatorowi licencję niewyłączną do filmu (dalej 

jako „Utwór”), bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat, a po tym okresie na czas nieoznaczony, wraz z prawem  

do sublicencji, na następujących polach eksploatacji: 

1) zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu; 

3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również 

publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych; 

4) wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy 

i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych 

stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-

reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ust. 5; 

5) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) 

wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, na wszystkich polach 

eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt. 

6. Uczestnik wyraża niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Utworu bez oznaczania imieniem i nazwiskiem lub 

pseudonimem (nickiem) Uczestnika. 

7. Każdy Uczestnik zgłaszający nagranie ma obowiązek zgodnego z prawdą oświadczenia, że wszystkie osoby występujące 

w filmie wyraziły na to zgodę i mają świadomość, że film z ich wizerunkiem może być dalej rozpowszechniany.  

8. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia zebranych zgód i uzupełnienia dokumentacji poprzez 

zażądanie przesłania mailem wypełnionych i podpisanych własnoręcznym podpisem oświadczeń, o których mowa  

w § 4 pkt. 3 - 5. W ramach uzupełniania dokumentacji, o której mowa w niniejszym pkt, Uczestnik przekaże 

Organizatorowi na jego żądanie dane kontaktowe osób występujących na filmie. W takim przypadku, kontaktując się  

z tymi osobami, Organizator wskaże Uczestnika jako źródło danych kontaktowych tychże osób. 

9. Materiały audiowizualne powinny spełniać następujące parametry: 

a. Czas trwania nagrania: do 60 sekund 

b. Format zapisu: mp4, .avi, mov  

c. Wielkość pliku: do 100 MB 

10. Niedozwolone jest przesyłanie materiałów audiowizualnych zawierających przekazy promocyjne, polityczne, reklamujące 

towary lub usługi, promujące agresję, przemoc seksualną, przemoc wobec zwierząt, wulgarne zachowania lub słownictwo, 

treści pornograficzne, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, 

propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania ochrony danych, wirusy oraz 

wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów w tym podżeganie do popełnienia czynów niedozwolonych.  

11. Przesłany materiał audiowizualny zawierający niedozwolone treści może zostać usunięty przez Organizatora Akcji. 

 

§ 5 Rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika   

1. Każdy Uczestnik dokonujący zgłoszenia materiału audiowizualnego do Akcji udziela spółce Benefit Systems S.A.  

z siedzibą w Warszawie 00-844, Plac Europejski 2, zgody na wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie wizerunku 

utrwalonego na zdjęciach i nagraniach wykonanych w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej o charakterze 

promocyjnym wraz z imieniem, nazwiskiem, głosem oraz ewentualnymi wypowiedziami, w następującym zakresie: 

a. rozpowszechnianie wizerunku w wewnętrznej telewizji w Klubach sieci prowadzonych przez lub na rzecz Spółki,  

w szczególności Zdrofit, S4, Fabryka Formy, Fitness Academy, My Fitness Place oraz Step One; 

b. rozpowszechnianie wizerunku w telewizji linearnej oraz w serwisach VOD w szczególności w postaci spotu 

reklamowego Organizatora; 

c. rozpowszechnianie wizerunku na stronach serwisów internetowych prowadzonych przez lub na rzecz Spółki,  

w szczególności www.kartamultisport.pl (tzw. Strefa Użytkownika), www.benefitsystems.pl oraz na fanpage-ach  

i profilach w mediach społecznościowych, w szczególności na YouTube, Instagram, Facebook lub innych według 

wyboru Spółki; 
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d. rozpowszechnianie wizerunku w artykułach, newsletterach, mailingach i innych materiałach rozpowszechnianych 

przez lub na rzecz Spółki (w tym w wydaniach elektronicznych i w e-wydaniach); 

e. korzystanie z wizerunku w reklamie i promocji działalności Spółki w innych formach niż wymienione w pkt a-d 

powyżej, we wszelkich formach reklamy i promocji, w szczególności w reklamie internetowej, prasowej, 

telewizyjnie, kinowej, outdoorowej, billboardowej, w gadżetach reklamowych i promocyjnych oraz w prezentacjach 

i w innych podobnych materiałach. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania wizerunku, w całości lub w postaci 

dowolnych fragmentów, w dowolnej oprawie graficznej oraz w połączeniu z innymi utworami, wizerunkami i elementami. 

3. Uczestnik zobowiązuje się, że nie wycofa przedmiotowej zgody przez okres 12 miesięcy od dnia jej wyrażenia.  

W przypadku wycofania zgody przed upływem ww. okresu Uczestnik jest odpowiedzialny za wynikłą z tego dla 

Organizatora szkodę. 

4. Zgoda jest udzielana bez ograniczeń czasowych i terytorialnych począwszy od dnia utrwalenia wizerunku na filmie. 

5. Uczestnik oświadcza, że przysługujące mu prawo do dysponowania wizerunkiem nie narusza i nie będzie naruszało 

jakichkolwiek praw, dóbr ani interesów osób trzecich oraz prawnie chronionej tajemnicy. 

6. Organizator jest uprawniony do udzielania dalszych zgód w powyższym zakresie, w tym także podmiotom należącym  

do grupy kapitałowej Benefit Systems, spółkom powiązanym oraz partnerom, w szczególności: Benefit IP Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Yes To Move sp. z o.o.,VanityStyle Sp. z o.o.,Rehabilitacja i Ortopedia Sp.z o.o., 

Fit Fabric sp. z o.o. 

7. W przypadku cofnięcia zgody na rozpowszechnianie wizerunku, gdy odwołanie zgody nastąpi po pojawieniu się 

materiałów z wizerunkiem danego Uczestnika, Organizator działa w zakresie udzielonej zgody, ponieważ odwołanie 

udzielonej uprzednio zgody wywołuje skutek jedynie na przyszłość, tj. od momentu jej wycofania i nie odnosi się do 

wcześniej opublikowanych materiałów. 

8. W przypadku, jeżeli w filmie występują inne osoby niż Uczestnik, Uczestnik zobowiązuje się, że te osoby wyrażą zgodę 

na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora ich wizerunku utrwalonego w filmie na oświadczeniu o treści 

wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu, a w przypadku osób niepełnoletnich na oświadczeniu o treści wskazanej  

w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 

 

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Akcji – Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie 00-844,  

Pl. Europejski 2.  

2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnika dostępne są na Formularzu.  

3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób innych niż Uczestnik, których wizerunek został utrwalony 

na filmie dostępne są w ramach Załącznika nr 1 do Regulaminu, a w przypadku osób niepełnoletnich w ramach Załącznika 

nr 2 do Regulaminu.      

 

§ 7 Prawidłowość przebiegu Akcji. Reklamacje 

1. Kontrolę nad prawidłowości przebiegu Akcji sprawuje Organizator. 

2. Decyzje Organizatora dotyczące wyboru nagrań, które zostaną opublikowane w ramach Akcji są ostateczne. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami poprzez Koordynatora projektu. 

4. W razie powzięcia wątpliwości w zakresie prawidłowości udzielonych zgód dotyczących korzystania i rozpowszechniania 

wizerunku lub licencji, Organizator lub wyznaczony Koordynator projektu skontaktuje się z Uczestnikiem w celu 

uzyskania pisemnego potwierdzenia udzielonej zgody lub licencji, a w szczególności gdy wątpliwość odnosi się do wieku 

(pełnoletności) uczestnika. 

5. Organizator decyduje o sposobie oznaczenia nadesłanego przez Uczestnika Akcji materiału wizualnego, a także  

o wykorzystaniu całości lub tylko fragmentu nagrania. 

6. Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem, w tym składać reklamacje: pisemnie pod adres: Plac Europejski 2,  

00-844 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: reklamacje@fitness.benefitsystems.pl. 

7. Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać opis zdarzenia lub problemu będącego przedmiotem zgłoszenia lub reklamacji 

oraz dane kontaktowe, umożliwiające przekazanie przez Organizatora odpowiedzi. 

8. Organizator ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Uczestnika i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji 

w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania. 

9. Organizator informuje Użytkowników będących konsumentami o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów 

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub  

na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być  

w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest 

dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organizator informuje, że pod adresem 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy 

konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Organizator nie korzysta z pozasądowego 

rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 

konsumenckich. 

10. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa.  
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§ 8 Postanowienia końcowe   

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu 

nie będą naruszały praw Uczestników nabytych przez nich na podstawie Regulaminu w wersji obowiązującej przed 

wprowadzeniem zmiany Regulaminu przez Organizatora. 

2. Regulamin podlega publikacji na stronie internetowej Akcji oraz w serwisach społecznościowych promujących Akcję. 

3. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia, tj. od 05 listopada 2021 r.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że udzielam spółce Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie 00-844, Plac 

Europejski 2 (zwanej dalej „Spółką”), zgody na wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie: 

mojego wizerunku, głosu oraz wszelkich wypowiedzi (wraz z podawaniem mojego imienia i nazwiska), utrwalonych na filmie 

zgłoszonym przeze mnie do ogólnopolskiej akcji o charakterze edukacyjnym i  promocyjnym pod nazwą: „Przygotuj się na swój 

ruch!” (zwanej dalej „Akcją”), dalej łącznie jako „Wizerunek”, w następującym zakresie:  

a. rozpowszechnianie Wizerunku w wewnętrznej telewizji w Klubach sieci prowadzonych przez lub na rzecz Spółki,  

w szczególności Zdrofit, S4, Fabryka Formy, Fitness Academy, My Fitness Place oraz Step One; 

b. rozpowszechnianie Wizerunku w telewizji linearnej oraz w serwisach VOD w szczególności w postaci spotu reklamowego 

BS; 

c. rozpowszechnianie Wizerunku na stronach serwisów internetowych prowadzonych przez lub na rzecz Spółki,  

w szczególności www.kartamultisport.pl (tzw. Strefa Użytkownika), www.benefitsystems.pl oraz na fanpage-ach  

i profilach w mediach społecznościowych, w szczególności na YouTube, Instagram, Facebook lub innych według wyboru 

Spółki; 

d. rozpowszechnianie Wizerunku w artykułach, newsletterach, mailingach i innych materiałach rozpowszechnianych przez 

lub na rzecz Spółki, w szczególności w miesięczniku „Benefit” (w tym w wydaniach elektronicznych i w e-wydaniach); 

e. korzystanie z Wizerunku w reklamie i promocji działalności Spółki w innych formach niż wymienione w pkt a-d powyżej, 

we wszelkich formach reklamy i promocji, w szczególności w reklamie internetowej, prasowej, telewizyjnie, kinowej, 

outdoorowej, billboardowej, w gadżetach reklamowych i promocyjnych oraz w prezentacjach i w innych podobnych 

materiałach. 

Spółce przysługuje prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania Wizerunku, w całości lub w postaci dowolnych 

fragmentów, w dowolnej oprawie graficznej oraz w połączeniu z innymi utworami, wizerunkami i elementami. 

Zobowiązuje się, że nie wycofam niniejszej zgody przez okres 12 miesięcy od dnia jej wyrażenia. W przypadku wycofania zgody 

przed upływem ww. okresu jestem odpowiedzialny/a za wynikła z tego dla Spółki szkodę. 

Jednocześnie oświadczam, że przysługujące mi prawo do dysponowania Wizerunkiem nie narusza i nie będzie naruszało 

jakichkolwiek praw, dóbr ani interesów osób trzecich oraz prawnie chronionej tajemnicy. 

Spółka jest uprawniona do udzielania dalszych zgód w powyższym zakresie, w tym także podmiotom należącym do grupy 

kapitałowej Benefit Systems, spółkom powiązanym oraz partnerom, w szczególności: Benefit IP Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k., Yes To Move sp. z o.o., VanityStyle Sp. z o.o., Rehabilitacja i Ortopedia Sp. z o.o., Fit Fabric sp. z o.o. 

 

Imię i nazwisko (czytelnie)  ………………………………… 

Podpis      ………………………………… 

Miejscowość i data   ………………………………… 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie 00-844, Pl. Europejski 2. Z administratorem 

możesz się skontaktować: listownie na podany powyżej adres siedziby z dopiskiem „dane osobowe” lub przez e-mail: 

daneosobowe@benefitsystems.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować listownie na adres: Pl. Europejski 2, 00-844 

Warszawa z dopiskiem „IOD” lub przez e-mail: iod@benefitsystems.pl. 

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

 Twój wizerunek będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)  

w celach opisanych w ww. zgodzie; 

 w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający  

na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać: do momentu wycofania przez Ciebie zgody na wykorzystanie wizerunku; w celu dochodzenia, 

ustalenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

5. Źródłem Twoich danych osobowych w zakresie Twojego wizerunku utrwalonego na filmie jest osoba zgłaszająca ten film do naszej Akcji.   

6. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom: podmiotom z Grupy Benefit Systems, podmiotom świadczącym 

usługi hostingu i utrzymania naszych serwisów internetowych i aplikacji, podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne i usługi  

w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT, podmiotom świadczącym usługi przechowywania i niszczenia nośników danych, podmiotom 

świadczącym usługi związane z obsługą naszych klientów i innych interesantów (np. kurierom) oraz wspierającym nasze działania 

marketingowe, doradcom prawnym i podmiotom prowadzącym audyty. Twoje dane mogą zostać przekazane także organom publicznym w 

przypadkach przewidzianych przez prawo. 
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7. Co do zasady Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Niektóre podmioty, którym 

przekazujemy dane mają siedzibę poza terytorium EOG. Dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i 

wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności stosowania standardowych klauzul umownych zatwierdzonych 

przez Komisję. Możesz się z nami skontaktować w celu uzyskania kopii przyjętych środków ochrony. Dane kontaktowe znajdziesz w pkt 1 

powyżej. 

8. Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: 

 prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; 

 prawo dostępu do danych; 

 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych; 

 prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych; 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.  

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem ochrony danych korzystając z danych kontaktowych 

podanych w pkt 1 lub 2 powyżej. 

9. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji. 

11. Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania. Nie podejmujemy również wobec Ciebie decyzji opierających się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu informacji o Tobie, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób 

istotnie na Ciebie wpływały. 

12. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności dostępnej w naszym serwisie internetowym na 

stronie www.benefitsystems.pl. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 

My, niżej podpisani, działając jako rodzice lub opiekunowie prawni dziecka: ……………………………………., 

niniejszym oświadczamy, że zezwalamy spółce Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie 00-844, Plac Europejski 2 (zwanej 

dalej „Spółką”), zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie: 

wizerunku, głosu oraz wszelkich wypowiedzi naszego dziecka (wraz z podawaniem imienia i nazwiska), utrwalonych na filmie 

zgłoszonym przez nas do ogólnopolskiej akcji o charakterze edukacyjnym i  promocyjnym pod nazwą: „Przygotuj się na swój ruch!” 

(zwanej dalej „Akcją”), 

dalej łącznie jako „Wizerunek”, w następującym zakresie:  

a. rozpowszechnianie Wizerunku w wewnętrznej telewizji w Klubach sieci prowadzonych przez lub na rzecz Spółki,  

w szczególności Zdrofit, S4, Fabryka Formy, Fitness Academy, My Fitness Place oraz Step One; 

b. rozpowszechnianie Wizerunku w telewizji linearnej oraz w serwisach VOD w szczególności w postaci spotu reklamowego 

BS; 

c. rozpowszechnianie Wizerunku na stronach serwisów internetowych prowadzonych przez lub na rzecz Spółki,  

w szczególności www.kartamultisport.pl (tzw. Strefa Użytkownika), www.benefitsystems.pl oraz na fanpage-ach  

i profilach w mediach społecznościowych, w szczególności na YouTube, Instagram, Facebook lub innych według wyboru 

Spółki; 

d. rozpowszechnianie Wizerunku w artykułach, newsletterach, mailingach i innych materiałach rozpowszechnianych przez 

lub na rzecz Spółki, w szczególności w miesięczniku „Benefit” (w tym w wydaniach elektronicznych i w e-wydaniach); 

e. korzystanie z Wizerunku w reklamie i promocji działalności Spółki w innych formach niż wymienione w pkt a-d powyżej, 

we wszelkich formach reklamy i promocji, w szczególności w reklamie internetowej, prasowej, telewizyjnie, kinowej, 

outdoorowej, billboardowej, w gadżetach reklamowych i promocyjnych oraz w prezentacjach i w innych podobnych 

materiałach. 

Spółce przysługuje prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania Wizerunku, w całości lub w postaci dowolnych 

fragmentów, w dowolnej oprawie graficznej oraz w połączeniu z innymi utworami, wizerunkami i elementami. 

Zobowiązujemy się, że nie wycofamy niniejszej zgody przez okres 12 miesięcy od dnia jej wyrażenia. W przypadku wycofania 

zgody przed upływem ww. okresu jesteśmy odpowiedzialni za wynikła z tego dla Spółki szkodę. 

Jednocześnie oświadczamy, że przysługujące nam prawo do dysponowania Wizerunkiem nie narusza i nie będzie naruszało 

jakichkolwiek praw, dóbr ani interesów osób trzecich oraz prawnie chronionej tajemnicy. 

Spółka jest uprawniona do udzielania dalszych zgód w powyższym zakresie, w tym także podmiotom należącym do grupy 

kapitałowej Benefit Systems, spółkom powiązanym oraz partnerom, w szczególności: Benefit IP Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k., Yes To Move sp. z o.o., VanityStyle Sp. z o.o., Rehabilitacja i Ortopedia Sp. z o.o., Fit Fabric sp. z o.o. 

 

Imię i nazwisko rodzica 1 (czytelnie)  ………………………………… 

Podpis       ………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica 2 (czytelnie)  ………………………………… 

Podpis       ………………………………… 

Miejscowość i data    ………………………………… 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka jest Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie 00-

844, Pl. Europejski 2. Z administratorem możesz się skontaktować: listownie na podany powyżej adres siedziby z dopiskiem „dane osobowe” 

lub przez e-mail: daneosobowe@benefitsystems.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować listownie na adres: Pl. Europejski 2, 00-844 

Warszawa z dopiskiem „IOD” lub przez e-mail: iod@benefitsystems.pl. 

3. Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka będą przetwarzane w następujących celach: 

 wizerunek Twojego dziecka będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO) w celach opisanych w ww. zgodzie; 

 w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający  

na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie. 
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4. Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka będziemy przetwarzać: do momentu wycofania przez Ciebie zgody  

na wykorzystanie wizerunku; w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

5. Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka mogą zostać przekazane następującym podmiotom: podmiotom z Grupy Benefit  

Systems, podmiotom świadczącym usługi hostingu i utrzymania naszych serwisów internetowych i aplikacji, podmiotom świadczącym usługi 

teleinformatyczne i usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT, podmiotom świadczącym usługi przechowywania i niszczenia nośników 

danych, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą naszych klientów i innych interesantów (np. kurierom) oraz wspierającym nasze 

działania marketingowe, doradcom prawnym i podmiotom prowadzącym audyty. Twoje dane oraz dane osobowe Twojego dziecka mogą 

zostać przekazane także organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo. 

6. Co do zasady Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

Niektóre podmioty, którym przekazujemy dane mają siedzibę poza terytorium EOG. Dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych 

było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności stosowania standardowych klauzul 

umownych zatwierdzonych przez Komisję. Możesz się z nami skontaktować w celu uzyskania kopii przyjętych środków ochrony. Dane 

kontaktowe znajdziesz w pkt 1 powyżej. 

7. Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka: 

 prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich oraz Twojego dziecka danych osobowych; 

 prawo dostępu do danych; 

 prawo żądania sprostowania Twoich oraz Twojego dziecka danych osobowych; 

 prawo żądania usunięcia Twoich oraz Twojego dziecka danych osobowych; 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich oraz Twojego dziecka danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia Twoich oraz Twojego dziecka danych osobowych.  

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem ochrony danych korzystając z danych kontaktowych 

podanych w pkt 1 lub 2 powyżej. 

8. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji. 

10. Na podstawie Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka nie dokonujemy profilowania. Nie podejmujemy również 

wobec Was decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu informacji o Was, które wywoływałyby wobec Was 

skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Was wpływały. 

11. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności dostępnej w naszym serwisie internetowym  

na stronie www.benefitsystems.pl. 

 


