
Klub	Tenisowy	Atol	zapewnia:	
• Prowadzenie	zajęć	w	dniach	pracy	klubu,	w	okresie	od	dnia	podpisania	umowy	do	dnia	30	czerwca	2022,	z	

wyłączeniem	niezbędnych	przerw	technicznych	i	zdarzeń	losowych	
• Kort	przygotowany	do	gry	oraz	usługę	trenerską	w	okresie	od	nabycia	abonamentu	do	30	czerwca	2022.	W	

przypadku	nieobecności	trenera	prowadzącego	grupę	Klub	zapewnienia	zastępstwo	
Zasady	uczestnictwa	w	grupach:	

• Podpisanie	niniejszego	regulaminu	uczestnictwa	w	zajęciach	grupowych	wraz	z	zobowiązaniem	do	korzystania	z	
usług	od	dnia	jego	podpisania	do	dnia	30		czerwca	2022	

• Opłata	miesięczna	za	zajęcia	-	stały	ryczałt	miesięczny	za	jednego	Uczestnika	zajęć	grupowych	niezależnie	od	ilości	
Uczestników	(3-5	osób)	i	dni	treningowych	w	miesiącu.		

• W	przypadku	nieobecności	Uczestnika	na	zajęciach	Klub	Tenisowy	Atol	nie	zwraca	opłaty	za	zajęcia	oraz	nie	
zapewnia	możliwości	odrobienia	zajęć	przez	Uczestnika	

• W	przypadku,	gdy	zajęcia	nie	odbędą	się	z	winy	Klubu	Tenisowego	Atol	-	nowy	termin	zajęć	wyznacza	Klub	w	
porozumieniu	z	Uczestnikami	grupy	

Zasady	płatności	za	usługę:	
Płatności	dokonywane	są	z	góry	do	10-go	dnia	każdego	miesiąca,	w	recepcji	klubu	lub	przelewem	na	konto	24	1090	
1870	0000	0005	0400	1109	zgodnie	z	harmonogramem	płatności.	Pierwsza	wpłata	obejmuje	opłatę	za	miesiąc	

wrzesień	2021	oraz	czerwiec	2022	

Harmonogram	płatności	za	treningi	w	sezonie	2021/2022	

zajęcia 1-raz w tygodniu termin płatności 

wrzesień 2021                          200 pln rozpoczęcie gry do 15.09.2021

100 pln rozpoczęcie gry po 15.09.2021
 10.09.2021

czerwiec 2022 250 pln 10.09.2021

październik 2021 250 pln 10.10.2021

listopad 2021 250 pln 10.11.2021

grudzień 2021 250 pln 10.12.2021

styczeń 2022 250 pln 10.01.2022

luty 2022 250 pln 10.02.2022

marzec 2022 250 pln 10.03.2022

kwiecień 2022 250 pln 10.04.2022

maj 2022 250 pln 10.05.2022

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Administratorem Twoich danych jest firma Atol Tenis sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie 02-711 

ul. Inspektowa 1, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, pod numerem NIP: 521-22-14-688. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych 
wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@atoltenis.pl

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne 
do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy, 
– marketingu bezpośredniego – do czasu odmowy zgody na przetwarzanie 
danych

– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów 
prawa podatkowego, 
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia 
okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, 
– prowadzenia procesów reklamacyjnych. 

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody 
lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody 
możesz zrobić to wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@atoltenis.pl. Masz 
również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie 
danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania 
zobowiązań, przyjętych przez firmę Atol s.c. w ramach zawieranych z Tobą umów.

IMIĘ NAZWISKO:

TELEFON: 

MAIL: 

UWAGI:  Data rozpoczęcia treningów  
                                                                 ……………………………..

Zajęcia grupowe w Klubie Tenisowym Atol - regulamin uczestnictwa 

 Dane do przelewu 
Numer konta:  24 1090 1870 0000 0005 0400 1109  ATOL TENIS Sp. z o.o. ul. INSPEKTOWA 1, 02-711 WARSZAWA, w tytule 

przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika oraz okres, za który dokonywana jest płatność

Przystąpienie do zajęć grupowych równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją procedur 
postępowania COVID-19 oraz regulaminu uczestnictwa i płatności KLUBU TENISOWEGO ATOL. 


Potwierdzam zapoznanie się z informacją przetwarzania danych osobowych 

Zapoznałem/(am) się i akceptuję regulamin uczestnictwa 

 data …………………………………….     podpis ………………………………………………………

                                                                                                                  


