
REGULAMIN CROSSHOUSE ONLINE 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Osoba korzystająca z usług oferowanych przez klub Crosshouse (dalej zwana „Członkiem Klubu”), prowadzony przez Mateusza 
Witka, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zawiera Umowę na korzystanie z serwisu Crosshouse online (dalej 
„Umowa”), z Mateuszem Witkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą prezentacjemultimedialne.eu Mateusz 
Witek, w Warszawie (01-592), przy ul. Słowackiego 27/33 m. 58, NIP: 525-234-58-82, prowadzącym serwis działający pod 
marką Crosshouse online pod adresem www.zostanwdomu.crosshouse.waw.pl (dalej: „Klub”). 

2. Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest zaakceptowanie regulaminu przez Członka Klubu na stronie serwisu przy zakładaniu 
konta — Umowy na korzystanie z serwisu działającego pod marką Crosshouse online, wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się 
oraz przyjęciu do respektowania zapisów niniejszego Regulaminu.  
 

3. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną 
zgodą przedstawiciela ustawowego Członkiem Klubu może zostać osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności 
prawnych, która ukończyła 16 rok życia. 

. 

§ 2 Korzystanie z serwisu 

1. Założenie konta w serwisie jest darmowe. 

2. Dostęp do treningów do 31.03.2020 jest darmowy. 

3. Dostęp do treningów online od 1.04.2020 jest płatny w wysokości 12zł brutto za abonament tygodniowy oraz 35 zł za 
abonament miesięczny. 

4. Do zajęć online mają również użytkownicy kart multisport po wygenerowaniu oraz wysłaniu kodu na adres 
kod@crosshouse.waw.pl 

5. Umożliwienie dostępu do Serwisu osobie trzeciej poprzez użyczenie loginu i hasła  lub w jakikolwiek inny sposób jest 
zabronione. 

6. Cena abonamentu nie obejmuje ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

7. Zakupione abonamenty nie są cykliczne.  

8. Po zakończonym okresie trwania zakupionego abonamentu użytkownik traci dostęp do treningów online chyba, że ponownie 
wykupi dostęp do serwisu. 

 

§ 3 Udostępnienie danych 

1. Do założenia konta w serwisie wymagane jest Imię, Nazwisko, E-mail oraz ksywa która uzytkownik będzie się identywikował na 
stronach z treningami online oraz wynikami 

2. Dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia tzw. avatara który również będzie wyświetlany razem z ksywą użytkownika na 
stronach z wynikami oraz treningami. Załadowanie zdjęcia jest całkowicie dobrowolne i nie jest wymagane do poprawnego 
działania serwisu. W przypadku nie załadowania avatara na stronie z treningami oraz wynikami będzie się wyświetlała tylko 
ksywa użytkownika.  

 

 

mailto:kod@crosshouse.waw.pl


§ 3 Polityka prywatnośći 

Informacje ogólne 

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w serwisie internetowym www.zostanwdomu.crosshouse.waw.pl (dalej jako 
"Serwis"). Administratorem serwisu jest Mateusz Witek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 
prezentacjemultimedialne.eu mateusz witek wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem: ul.Słowackiego 27/33 m 58, 01-592 warszawa 
NIP: 525 234 58 82 

Dane osobowe: 

1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Serwisu. Ponadto Administrator może zapisać informacje o 
parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, 
statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa. 
 

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz 
wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez 
Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie. 
 

3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów 
serwisu. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze 
programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również 
przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 
 

4. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych 
osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych 
osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może 
odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia 
niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia 
tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta. 
 

5. W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w serwisie, Klient po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym 
może dokonać ich modyfikacji. 


