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REGULAMIN USŁUGI I-SPORT 

 

§1 

Postanowienia Ogólne oraz Zakres Usług 

 

1. Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 

Spółka lub Strona – firma i-Sport  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Domaniewska 37/2.43 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego 

prowadzonego przez Sad̨ Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582577, NIP 

5252633724, REGON 362829710 kapitał zakładowy 50 000,00 złotych. 

Program i-Sport lub Program - plan treningowo-dietetyczny opracowany przez 

Spółkę składający się w szczególności z dwóch podstawowych elementów: planu 

treningowego oraz planu dietetycznego. 

Serwis - portal internetowy umieszczony pod adresem: www.i-Sport.pl wraz ze 

wszystkimi podstronami stanowiącymi jego integralną część, przy wykorzystaniu 

którego Spółka świadczy usługi płatne polegające na udostępnianiu 

zindywidualizowanego Programu I-sport a także udostępnia nieodpłatnie niektóre 

treści lub usługi. 

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług oferowanych przez Spółkę w 

ramach Serwisu, którego uprzednia akceptacja jest warunkiem skorzystania ze 

świadczonych przez Spółkę usług. 

Użytkownik lub Strona – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług 

świadczonych przez Spółkę oraz spełnia wymagania określone Regulaminem. Przez 

Użytkownika rozumie się także osobę, która zamierza skorzystać z usług Spółki, o 

ile to wynika z kontekstu postanowień Regulaminu. Osoby niepełnoletnie mogą 

skorzystać z usługi wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub 

przedstawicieli ustawowych. Kopię (skan) takiej zgody należy wysłać na adres 

poczty elektronicznej info@i-sport.pl. 

Użytkownik Biznesowy - osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 

pokrywająca częściowo lub całkowicie koszty korzystania z usług świadczonych 

przez Spółkę przez inne osoby. O ile w dalszych postanowieniach Regulaminu jest 

mowa o Użytkowniku należy przez to rozumieć także Użytkownika Biznesowego, 

chyba, że z treści Regulaminu wynika inaczej. 
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Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną płatnych usług w ramach 

Serwisu, zawarta pomiędzy Spółką a danym Użytkownikiem, zgodnie z 

Regulaminem. 

Szczegółowy Zakres Usług lub SZU- szczegółowy opis usługi, w tym jej rodzajów 

(pakietów) umieszczony na wydzielonej podstronie Serwisu, oraz podstronach tej 

podstrony stanowiącymi jej integralną część. 

Ankieta Danych Osobowych - formularz elektroniczny generowany w Serwisie, w 

którym Użytkownik przekazuje niezbędne dane (w szczególności płeć, wiek i waga 

ciała) umożliwiające zaprojektowanie indywidualnego Programu. 

Polityka prywatności – dokument opisujący zasady przetwarzania i ochrony danych 

Użytkowników stosowane przez Spółkę 

Konsultant – osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie merytoryczne 

udzielająca Użytkownikowi porad i wskazówek treningowych i dietetycznych w 

zakresie realizacji Programu. 

Konsultacja - kontakt Użytkownika z Konsultantem wskazanym przez Spółkę - 

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub ewentualnie 

z wykorzystaniem innych form komunikacji zaakceptowanych przez Spółkę, podczas 

którego następuje omówienie indywidualnego Programu, rozmowa motywacyjna 

oraz omówienie dotychczasowych wyników. 

Abonament - opłata uiszczana przez Użytkownika za korzystanie z określonych 

usług Serwisu w wybranym przez niego okresie czasu w ramach dostępnych opcji 

określonych w SZU. 

1. Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Spółkę określają postanowienia 

poniższe. 

2. Użytkownik może korzystać z Serwisu po uprzednim dokonaniu rejestracji i 

wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, po zapoznaniu się z 

Regulaminem świadczenia usług i Polityką prywatności Spółki oraz po zajęciu 

stanowiska w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

marketingowych i wysyłki newslettera. Po rejestracji Użytkownikowi 

przydzielane jest indywidualne konto. 

3. Po zarejestrowaniu Użytkownik ma prawo korzystać z usług w ramach 

wybranego Abonamentu lub korzystać z nieodpłatnych usług lub treści Serwisu, 

jeżeli takie są przewidziane. 

4. Wybór Abonamentu jest możliwy po wypełnieniu i przekazaniu Ankiety Danych 

Osobowych. 

5. Abonament obejmuje prawo do korzystania z indywidualnego Programu oraz 

Konsultacji. 
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6. Aktywacja zakupionego Abonamentu następuje w dniu wpływu środków na 

rachunek Spółki. 

7. Abonament obowiązuje w okresie, na który został wykupiony. 

8. Indywidualny Program jest opracowywany przez specjalistów (w tym w 

szczególności trenerów sportowych, dietetyków i fizjoterapeutów) na podstawie 

danych Użytkownikȧ określonych w formularzu danych osobowych Użytkownika 

oraz przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi bazujących na analizie dużych 

zbiorów danych. Program jest modyfikowany w oparciu o efekty osiągane przez 

Użytkownika. 

9. Indywidualny Program jest przekazywany Użytkownikowi nie później niż w ciągu 

7 dni od dnia aktywacji Abonamentu. W tym samym terminie wskazywany jest 

Konsultant oraz jego dane umożliwiające nawiązanie przez Użytkownika 

kontaktu z Konsultantem. 

10. Warunki świadczenia usług oraz płatności dla Użytkownika Biznesowego mogą 

zostać ustalone odrębnie w umowie pisemnej zawartej pomiędzy Spółką a 

Użytkownikiem Biznesowym. Umowa, o której mowa powyżej może zarówno 

odwoływać się do niektórych postanowień Regulaminu, jak i określać odmiennie 

niektóre zobowiązania w stosunku do Regulaminu. 

11. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia związane z wykonywaniem Umowy 

uznaje się za ważne i skuteczne, jeżeli zostaną dokonane na adres poczty 

elektronicznej (e-mail) wskazany przez Użytkownika w formularzu 

rejestracyjnym oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) Spółki wskazany w 

pkt 12.2. chyba, że Regulamin stanowi inaczej. Powyższe nie wyklucza 

składania oświadczeń i zawiadomień w formie pisemnej. 

12. Dodatkowe Dane Spółki są następujące: 

12.1. Adres strony internetowej: www.i-sport.pl 

12.2. Adres poczty elektronicznej: info@i-sport.pl 

12.3. Adres poczty elektronicznej do składania reklamacji: info@i-sport.pl 

13. Spółka, porozumiewając się z Użytkownikiem, używa adresu, numeru telefonu 

oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) podanych przez Użytkownika w 

formularzu rejestracyjnym. 

 

§2 

Wynagrodzenie za świadczenie usług (Abonament) 

 

1. Wynagrodzenie za świadczone usługi odpowiada wartości wykupionego przez 

Użytkownika Abonamentu, z uwzględnieniem warunków określonych w SZU. 

2. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z odpłatnych usług Serwisu 

jest posiadanie ważnego Abonamentu. 

3. Ważność Abonamentu liczona jest w dniach, począwszy od dnia jego aktywacji 

do ostatniego dnia jego obowiązywania. 

http://www.i-sport.pl/
mailto:info@i-sport.pl
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4. Okres ważności Abonamentu jest niepodzielny i nieprzerwany. W przypadku 

zaistnienia przerwy w działaniu Serwisu trwającej dłużej niż 3 (trzy) dni, 

powstałej z wyłącznej winy Spółki, okres trwania Abonamentu zostanie 

automatycznie przedłużony o czas zaistniałej przerwy. 

5. W przypadku, gdy przed upływem okresu ważności danego Abonamentu 

Użytkownik opłaci kolejny Abonament, aktywacja kolejnego Abonamentu 

następuje w dniu następnym po ostatnim dniu obowiązywania Abonamentu 

poprzedniego. Spółka może odmówić sprzedaży kolejnego Abonamentu w 

przypadku, gdy Użytkownik naruszył w sposób istotny postanowienia 

Regulaminu. 

6. Abonament związany jest wyłącznie z kontem Użytkownika w Serwisie, w 

ramach którego został zamówiony. Powyższe powoduje, iż nie ma możliwości 

zaliczenia Abonamentu na poczet innych zobowiązań Użytkownika wobec Spółki 

lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika wobec Spółki, z zastrzeżeniem 

pkt 7. 

7. Użytkownik Biznesowy może zamówić kilka Abonamentów. Dla każdego 

Abonamentu koniecznie jest utworzenie odrębnych kont Użytkowników. 

8. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość wynikają z taryfy 

operatora, z którego usług korzysta Użytkownik. 

9. Do usług i treści Serwisu udostępnianych nieodpłatnie, w tym ramach 

promocyjnych nieodpłatnych Abonamentów, stosuje się odpowiednio 

postanowienia Regulaminu, w szczególności w zakresie odpłatnych 

Abonamentów, chyba, że postanowienia zawarte w SZU stanowią inaczej. 

 

§3 

Sposób i termin zapłaty za usługi 

 

1. Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych Serwisu dokonuje wyboru 

Abonamentu, zgodnie z warunkami określonymi w SZU. 

2. Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji zakupu Abonamentu jest 

poprawna rejestracja konta w Serwisie, dokonanie zapłaty za Abonament oraz 

uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu. 

3. Warunkiem dokonania zakupu Abonamentu jest jego dostępność. Szczegółowe 

instrukcje dotyczące procedury zakupu pojawiać się będą w trakcie 

dokonywania zakupu w formie komunikatów. 

4. Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje płatności za 

wybrany Abonament. 

5. Zapłata następuje przed skorzystaniem przez Użytkownika z zakupionego 

Abonamentu. 

6. Od momentu otrzymania komunikatu o potrzebie uiszczenia opłaty za wybrany 

Abonament, Użytkownik ma 7 dni na skuteczne przeprowadzenie operacji 



 
 
 
 

 

S
tr

o
n
a
 5

 

zapłaty tj. spowodowania, że w tym terminie środki wpłyną na rachunek Spółki. 

Po przekroczeniu tego czasu operacja ulega anulowaniu. 

7. W komunikacie, o którym mowa w pkt 6. zostaną określone wszelkie parametry 

usługi, które nie wynikają wprost z Regulaminu. 

8. Za ewentualne skutki nie dokonania zakupu, z przyczyn, o których mowa 

powyżej Spółka nie ponosi odpowiedzialności. 

9. Aby dokonać płatności za Abonament należy posiadać obsługiwaną przez system 

kartę płatniczą lub konto z dostępem internetowym w odpowiednim banku. 

10. Zakup Abonamentu nie zostanie dokonany w przypadku braku możliwości 

zablokowania odpowiedniej kwoty na karcie płatniczej lub braku 

wystarczających środków na koncie. 

11. Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik zostanie poinformowany 

komunikatem zwrotnym na podany przez niego adres poczty elektronicznej. 

12. Dokonanie zakupu za pośrednictwem Serwisu skutkuje zawarciem wiążącej 

umowy pomiędzy Spółką i Użytkownikiem. 

13. Na żądanie zgłoszone przez Użytkownika Spółka wystawi fakturę VAT na 

świadczoną usługę. Z chwilą dokonania płatności Użytkownik wyraża zgodę na 

przesyłanie faktur w formie elektronicznej. 

 

§4 

Procedura rozpatrywania reklamacji 

 

1. Reklamacje z tytułu korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu, mogą być 

składane: 

1.1. w formie pisemnej na adres siedziby Spółki; 

1.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@i-sport.pl. 

2. Reklamacje, w związku ze złożeniem, których Użytkownik żąda zwrotu części 

lub całości ceny Abonamentu lub środków pieniężnych, które nie zostały 

zaliczone na poczet Abonamentu, Użytkownik składa wyłącznie w formie 

określonej w pkt 1.1. 

3. Reklamacja powinna zawierać; 

3.1. datę sporządzenia reklamacji, 

3.2. imię i nazwisko Użytkownika, adres korespondencyjny w wypadku składania 

drogą pocztową 

3.3. wskazanie konta, z którego korzysta Użytkownik, 

3.4. tytuł oraz uzasadnienie reklamacji, 

3.5. kwotę roszczenia, 

3.6. wykaz załączonych dokumentów, 

3.7. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji. 

4. Spółka rozpoznaje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej 

otrzymania. Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Spółkę 

stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany 
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przez Użytkownika lub adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez 

Użytkownika w ramach korzystania z usług Serwisu. 

5. W przypadku uznania reklamacji w całości lub w części - płatności Użytkownika 

na rzecz Spółki w odpowiedniej wysokości zostaną zwrócone przez Spółkę 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od uznania reklamacji. 

6. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje Użytkownikowi po 

bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji. 

 

§5 

Prawo, sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy, wzór 

odstąpienia od umowy 

 

1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od Umowy zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, z 

zastrzeżeniem postanowień poniższych. Treść ustawy dostępna jest na 

podstronie Serwisu. 

2. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od Umowy określa art. 27 ustawy, 

o której mowa w pkt 1. 

3. Wzór formularza odstąpienia od Umowy, zawarty jest w załączniku nr 2 do 

ustawy, o której mowa w pkt 1. 

4. Użytkownik nie ma prawa odstąpienia od umowy w przypadku, o którym mowa 

w art. 38 ustawy, o której mowa w pkt. 1. Użytkownik przyjmuje do 

wiadomości, że po spełnieniu świadczenia przez Spółkę w ramach wykupionego 

Abonamentu utraci prawo do odstąpienia od Umowy. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wykonane w drodze 

jednoznacznego oświadczenia Konsumenta wysłanego Spółce na piśmie lub 

pocztą elektroniczną na adres Spółki podany w Regulaminie. 

6. Spółka przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie 

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

7. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy po rozpoczęciu 

świadczenia usługi przewidzianej niniejszym Regulaminem przez Spółkę 

Użytkownikowi przysługuje zwrot płatności i kosztów proporcjonalny do 

wykorzystanej usługi w ramach zakupionego Abonamentu. Postanowienie §4 pkt 

5 stosuje się odpowiednio. 

 

§6 

Szczegółowe warunki korzystania z usług Serwisu 

 

1. Użytkownik zobowiązany jest podać Spółce wyłącznie prawdziwe dane 

dotyczące jego osoby, na podstawie, których Spółka ocenia spełnianie przez 
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Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do 

świadczenia usług. W przypadku zaistnienia zmian danych, o których mowa w 

zdaniu poprzednim Użytkownik obowiązany jest do ich bieżącej aktualizacji. 

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika 

nieprawdziwych danych. 

2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających 

dostęp do jego konta w Serwisie. Zakazane jest udostępnianie danych przez 

Użytkownika osobom trzecim oraz użytkowanie konta Użytkownika przez osoby 

trzecie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie następstwa nie 

dotrzymania obowiązku, o którym mowa w zdaniach poprzednich. 

3. Usługi Serwisu przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników. 

Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywane przez Użytkownika informacji 

wskazanych przez Spółkę w ramach indywidualnego Planu na rzecz innych osób, 

w tym innych Użytkowników. W szczególności Użytkownik nie może 

wykorzystywać posiadanych informacji do świadczenia usług o charakterze 

doradczym lub informacyjnym dla osób trzecich, a także w celach 

porównawczych lub poglądowych. 

4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług Serwisu wyłącznie zgodnie z 

niniejszym Regulaminem oraz informacjami przekazywanymi przez Spółkę na 

stronie internetowej Serwisu. 

5. Użytkownika obowiązują wszelkie ograniczenia wynikające z przepisów prawa 

oraz ogólnych zasad korzystania z sieci Internet, w szczególności 

niedopuszczalne jest umieszczanie w korespondencji ze Spółką lub 

Konsultantem lub w ramach innych form kontaktu: 

5.1. treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i 

naruszających zasady etyki oraz propagujących przemoc i łamanie prawa, 

5.2. komentarzy, które obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie, 

obrażają osoby publiczne i zawierają informacje obarczające 

niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, które zawierają wulgaryzmy. 

6. Spółka zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do dokonywania 

w każdym czasie zmian w zakresie parametrów poszczególnych usług Serwisu 

świadczonych nieodpłatnie, w tym również do ewentualnego zaprzestania 

świadczenia niektórych usług nieodpłatnych bez konieczności uzasadniania 

takiej decyzji. 

7. Spółka zastrzega, że koszty użytkowania Serwisu przez Użytkownika, nie 

obciążają Spółki. 

8. Ze względu na ograniczoną liczbę Konsultantów Spółka zastrzega możliwość 

czasowych ograniczeń w możliwości tworzenia nowych kont Użytkowników w 

serwisie. 

9. Dla korzystania z usług Serwisu konieczny jest aktywny adres poczty 

elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu oraz urządzenia elektroniczne 

(komputer, telefon), umożliwiające odbiór poczty elektronicznej oraz rozmowy 

telefoniczne. 
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10. Konto w Serwisie może posiadać Użytkownik, który wypełnił poprawnie 

formularz rejestracyjny. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik 

zobowiązany jest do wskazania niepowtarzalnej i tylko jemu wiadomej nazwy 

Użytkownika oraz hasła dostępu. 

11. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna, która: 

11.1. Ukończyła lat 18 (osiemnaście) i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby 

tylko częściowo oraz zaakceptowała Regulamin. 

11.2. Posiada konto w Serwisie I-Sport.pl. 

11.3. Opłaciła Abonament za płatne usługi Serwisu I-Sport.pl chyba, że 

usługa jest udostępniana nieodpłatnie zgodnie SZU. 

11.4. Wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do świadczenia usług świadczonych przez Spółkę. 

11.5. Ustaliła z właściwym lekarzem, że brak jest przeciwwskazań, co do 

wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz stosowania diety dopasowanej do 

tych ćwiczeń, z zastrzeżeniem pkt. 12 

11.6. W trakcie korzystania z indywidualnego Programu kontroluje stan 

zdrowia w konsultacji z odpowiednim lekarzem, powiadamiając 

niezwłocznie Spółkę o wynikach badań mogących wpłynąć na zakres 

stosowanego Programu lub możliwość wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz 

stosowania diety. Informacje o wynikach badań mogących wpłynąć na 

zakres stosowanego Programu Użytkownik obowiązany jest podać 

Konsultantowi podczas następnej Konsultacji oraz przesłać pod adres poczty 

elektronicznej (e-mail) info@i-sport.pl. 

12. Jeżeli przed przystąpieniem do realizacji Programu lub w trakcie z jego 

korzystania Użytkownik uzyska informację od lekarza, co możliwości 

wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz stosowania dopasowanej diety, lecz z 

ograniczeniami - Spółka poinformuje Użytkownika, czy jest możliwość 

korzystania z Programu dopasowanego do tych ograniczeń. 

 

§7 

Postanowienia Dodatkowe 

 

1. Spółka oświadcza, a Użytkownik potwierdza (wyraża zgodę), na to, że: 

1.1. Do prawidłowego wykonywania przez Spółkę usług w ramach Abonamentu 

niezbędne jest czynne współdziałanie Użytkownika polegające na 

systematycznym dokonywaniu i rzetelnym uzupełnianiu wymaganych 

informacji dotyczących danych Użytkownika, w tym dotyczących jego stanu 

zdrowia. 

1.2. Uprawianie sportu (ćwiczeń fizycznych) wiąże się z ryzykiem wystąpienia 

kontuzji oraz, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub dolegliwości 

winien je niezwłocznie konsultować wyłącznie z osobami posiadającymi 

stosowne kompetencje i uprawnienia. 
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1.3. Przy korzystaniu z usług Serwisu Użytkownik zobowiązuje się stosować się 

ściśle do indywidualnego Programu. 

1.4. Program może być modyfikowany wyłącznie po uprzedniej konsultacji. 

1.5. Użytkownikowi nie wolno modyfikować Programu samodzielnie lub przy 

pomocy lub udziale osób trzecich. 

1.6. Indywidualne Programy, pomimo iż przygotowywane są w oparciu o stan 

aktualnej wiedzy naukowej, a także z wykorzystaniem bogatego 

doświadczenia Konsultantów w tym zakresie, ze względu na specyfikę i 

złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez 

Użytkownika efektów, za co Spółka nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Spółka oświadcza, że w okresie ważności Abonamentu, uprawnia Użytkownika 

do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach Abonamentu, wyłącznie 

jednak na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z celem 

świadczonych na rzecz Użytkownika usług. Materiały przekazane w ramach 

Abonamentu Użytkownikowi, mogą być wyłącznie celu: wyświetlane na ekranie 

urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z usług 

Serwisu, zapisywane wyłącznie w pamięci urządzenia Użytkownika oraz 

drukowane tylko i wyłącznię celem używania ̇ wskazanych materiałów przez 

Użytkownikȧ 

3. Z uwagi na charakter świadczonych usług, a także złożoność ludzkiego 

organizmu Spółka oświadcza, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Spółka nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie się stanu zdrowia 

Użytkownika podczas wykonywania Programu - w sposób niezgodny z niniejszym 

Regulaminem lub jakimikolwiek informacjami czy też zaleceniami przekazanymi 

Użytkownikowi w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności w 

przypadku braku realizacji zaleceń i informacji przekazywanych przez 

Konsultanta lub pomijaniu zaplanowanych Konsultacji, jak również po 

zakończeniu świadczenia usług przez Spółkę. 

4. Spółka zastrzega, że w przypadku zbyt dużej liczby nowych Użytkowników 

zainteresowanych przystąpieniem do realizacji Programu zastosowanie ma 

procedura zapisywania się na listę osób oczekujących zgodnie z 

postanowieniami poniższymi. 

5. Osoby zapisane na listę osób oczekujących będą powiadamiane o możliwości 

rozpoczęcia Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na 

podany przy rejestracji adres poczty internetowej. 

6. Powiadomione osoby będą miały 7 dni na dokonanie wpłaty za wybrany 

Abonament, licząc od momentu otrzymania wiadomości, o której mowa w pkt. 

5. Dokonanie zakupu za pośrednictwem Serwisu skutkuje zawarciem wiążącej 

umowy pomiędzy Spółką i Użytkownikiem. Brak wpływu środków na rachunek 

Spółki w terminie będzie skutkował skreśleniem z listy osób oczekujących. 
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§8 

Ochrona prywatności i danych osobowych 

 

1. Dane osobowe Użytkowników w przetwarzane są przez Spółkę 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 (RODO) oraz zgodnie Ustawą o 

ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 

2. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników opisuje 

Polityka prywatności dostępna na stronie internetowej: www.i-Sport.pl  

3. Administratorem Danych Osobowych jest spółka I – SPORT Sp. z o.o. 

reprezentowana przez Prezesa. 

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, świadczenie 

usług w ramach Programu i-Sport, ocena stanu zdrowia Użytkownika, 

wystawienie faktury lub paragonu i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. 

5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników dla celów marketingowych oraz 

dla celów wysyłki newslettera wymaga dodatkowej zgody Użytkownika. Zgoda 

na przetwarzanie danych dla celów marketingowych oraz dla celów wysyłki 

newslettera może być cofnięta przez Użytkownika w każdej chwili.  

 

§9 

Postanowienia Końcowe 

 

1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do strony www.i-

Sport.pl z przyczyn tkwiących po stronie osób trzecich, za które Spółka nie 

ponosi odpowiedzialności. 

2. Użytkownik powinien zabezpieczyć swoje konto i hasło, gdyż Serwis nie 

odpowiada za zakupy dokonane przez osoby trzecie za pośrednictwem konta 

konsumenta. 

3. Spory, które mogą wyniknąć z umowy sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej 

kolejności przez rokowania i porozumienie Stron. 

4. Spory, które nie zostaną rozwiązane poprzez porozumienie stron, rozstrzygane 

będą przez sąd, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. W drodze odrębnej 

umowy spór może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. 

5. Pozostałe sprawy, które nie zostały uregulowanie niniejszym regulaminem 

regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz w 
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niezbędnym zakresie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o 

ochronie danych osobowych oraz Prawo telekomunikacyjne. 

6. Spółka nie jest uczestnikiem i nie przystąpiła do fakultatywnego kodeksu 

dobrych praktyk, ale w swej działalności przestrzega dobrych obyczajów, w tym 

uczciwych praktyk rynkowych. 

7. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia Regulaminu okazały się nieważne, 

bezskuteczne lub mogłyby być uznane za klauzule niedozwolone, wówczas nie 

powoduje to nieważności całego Regulaminu, ale w miejsce powyższych 

postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa. 

8. Jakiekolwiek uwagi, zapytania oraz spostrzeżenia należy kierować na adres 

poczty elektronicznej (e-mail) info@i-sport.pl. 

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd 

 

 

 

Sporządzono na podstawie dokumentu z dnia 2/07/2020. 


