
Regulamin portalu Qczajfitness.pl 

 

Witamy na portalu internetowym Qczajfitness.pl. Portal ten zajmuje się tematyką nowoczesnego treningu 

fitness online. Właścicielem i administratorem serwisu Qczajfitness.pl, świadczącym za jego pośrednictwem 

usługi jest QCZAJTeam z siedzibą przy ul. Rydygiera 11a/219, 01-796 Warszawa 

NIP: 7352597555, REGON: 146195329 

Adres do korespondencji: ul. Puławska 469, 02-882 Warszawa 

(zwana dalej „Operatorem”) 

W związku z uregulowaniami zawartymi w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Operator ustala 
niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”). 
 
Pojęcie „Użytkownik” oznacza osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu Qczajfitness.pl. 
 
Użytkownik korzystający z serwisu Qczajfitness.pl, który zamierza skorzystać z usług dostępnych za 
pośrednictwem serwisu, podlega postanowieniom Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim 
zawartych. Rozpoczęcie korzystania z usług za pośrednictwem serwisu Qczajfitness.pl jest równoznaczne z 
akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu.  
 
Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu.  
 

1. Usługi Qczajfitness.pl / rejestracja 

(1) Qczajfitness.pl jest portalem online o nowoczesnym treningu fitness online. Qczajfitness.pl oferuje swoim 

Użytkownikom ofertę dotyczącą fitness i informacje związane z takimi tematami jak sport, fitness, zdrowie i 

trening.  

(2.1) Warunkiem korzystania z ofert i usług Qczajfitness.pl jest rejestracja i założenie konta przez Użytkownika na 

www.qczajfitness.pl W ramach rejestracji Użytkownik powinien podać adres aktywnego konta poczty 

elektronicznej, którego używa do korespondencji w sprawach związanych z korzystaniem z usług portalu 

Qczajfitness.pl i ustalić hasło.  Alternatywnie Użytkownik może wykorzystać również swoje dane z Facebooka, 

aby logować się za pośrednictwem Facebooka (patrz w tym celu punkt 2.3). Po podaniu celu treningu, 

Użytkownikowi zaproponowany zostanie następnie program treningowy.  

(2.2) Do korzystania z serwisu Qczajfitness.pl potrzebna jest aktualna przeglądarka internetowa (Firefox, Chrome, 

Edge, Opera, Safari) i dostęp do internetu. Korzystanie z serwisu wymaga urządzenia z dostępem do internetu, 

przeglądarki stron www (obsługującej skrypty Java, akceptującej pliki Cookie) oraz aktywnego konta poczty 

elektronicznej. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ funkcjonalny na wyżej wymienione 

przeglądarki może mieć wpływ na wyświetlanie dlatego należy je wszystkie wyłączyć. Minimalna wymagana 

prędkość łącza potrzebna do poprawnego funkcjonowania systemu to 2MB synchronicznie (upload i download). 

Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Qczajfitness.pl możliwe jest wyłącznie za 

pośrednictwem strony internetowej www.qczajfitness.pl    

W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych 
określonych powyżej, Operator nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu  i zastrzega, że może to 
mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług. 
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(2.3) Zamiast opisanego utworzenia konta Użytkownika, Qczajfitness.pl oferuje rejestrację za pośrednictwem 

funkcji „Facebook Connect”. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę firmie Facebook, Inc. i/lub przedsiębiorstwu 

powiązanemu z Facebookiem i/lub następcy prawnemu jednego z wymienionych przedsiębiorstw (łącznie 

„Facebook”) na przekazywanie jego danych osobowych, to  stosownie do tej zgody zostaną one przekazane przez 

Facebook do Qczajfitness.pl. Rejestracja tego typu zakłada zarejestrowanie się Użytkownika na Facebooku. 

(3) Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni  za utrzymanie w tajemnicy haseł podanych przez nich w procesie 

rejestracji i zobowiązują się do nieprzekazywania osobom trzecim własnych nazw Użytkownika, jak również 

powiązanych z nimi haseł.  

 

(4) Każdy Użytkownik może zarejestrować swój profil na Qczajfitness.pl tylko raz, a podczas rejestracji zapewnia, 

że nie posiada dotychczas konta Użytkownika na Qczajfitness.pl. Użytkownik zapewnia ponadto, że wszystkie 

podane przez niego dane osobowe odpowiadają prawdzie i są danymi  Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje 

się do niekorzystania z kont innych użytkowników i do niepodawania swojego hasła nieuprawnionym osobom 

trzecim. Użytkownik niezwłocznie poinformuje Qczajfitness.pl, jeżeli ma podejrzenie o nieuprawnionym 

użytkowaniu swojego konta lub hasła, jak również  w przypadku zmiany  w podanych przez niego danych 

osobowych lub danych dotyczących płatności. 

 

(5) Rejestracja na Qczajfitness.pl jest zastrzeżona dla Użytkowników pełnoletnich. Operator jest w każdej chwili 

uprawniony do sprawdzenia tożsamości Użytkowników przy pomocy oficjalnych dokumentów i zastrzega sobie 

uprawnienie do usunięcia konta oraz wszczęcia kroków prawnych przeciwko tym Użytkownikom, którzy podają 

nieprawdziwe informacje o danych osobowych lub o swojej tożsamości. 

 

(6) Rejestrując się na Qczajfitness.pl Użytkownik zapewnia o zgodnym z prawem korzystaniu z podanych danych 

do płatności. W celu obustronnego zabezpieczenia Użytkownika i Operatora, Operator jest upoważniony do 

zapisywania adresu IP dostępu internetowego, za pośrednictwem którego dokonano rejestracji. 

  

(7) W przypadku pierwszej rejestracji przez Użytkownika, Użytkownik może obejrzeć trening testowy bezpłatnie. 

(8) Usługa Qczajfitness udostępnia filmy o tematyce fitness. Film instruktarzowy, który jest udostępniany na 

platformie przewiduje zestaw ćwiczeń dla osób zdrowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wykonuje 

ćwiczenia na własne ryzyko. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zalecane jest przerwanie 

treningu i kontakt z lekarzem specjalistą. Jeśli użytkownik przebył wcześniej choroby przewlekłe lub urazy mające 

wpływ na jego sprawność dokonuje zakupu usługi Qczajfitness na własne ryzyko a odpowiedzialność Operatora 

zostaje wyłączona. W przypadku, gdy Użytkownik nie będzie mógł korzystać z platformy Qczajfitness ze względów 

zdrowotnych uiszczona opłata przepada na rzecz operatora. W szczególnie uwzględnionych przypadkach 

Operator zastrzega sobie prawo do rekompensaty w postaci kodu rabatowego. 

 

2. Zawarcie umowy / czas trwania umowy 

 
 



(1) W celu zawarcia umowy o świadczenie usług  za pośrednictwem serwisu Qczajfitness.pl należy wejść na stronę 

internetową www.qczajfitness.pl oraz dokonać rejestracji i wyboru linii treningowej, podejmując kolejne 

czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 

W ramach procedury zawarcia umowy konieczne jest dokonanie akceptacji wymaganych przez Operatora 

oświadczeń, treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz kliknięcie pola 

"Zapłać". Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych 

elementów. 

(2) Do zawarcia umowy o świadczenie usług za pośrednictwem serwisu Qczajfitness.pl dochodzi poprzez 

kliknięcie pola „Zapłać” oraz dokonanie płatności za pomocą elektronicznego systemu opłat, której uiszczenie 

wymagane jest przy zawarciu umowy.   

 (3) Umowa  o świadczenie usług za pośrednictwem serwisu Qczajfitness.pl  zostaje zawarta  na czas trwania 

wybranego okresu członkostwa. Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać przedłużenia dostępu do  

serwisu. 

(4) Umowa jest zawarta zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, które mają 
zastosowanie do relacji pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, zawarcia umowy, jak również do jej 
wykonywania. 
 
 
3. Wypowiedzenie 

(1) Obie strony mają prawo do wypowiedzenia członkostwa w Qczajfitness.pl w każdej chwili z ważnego powodu. 

Taki ważny powód może zaistnieć po stronie Operatora w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów 

obowiązującego prawa lub naruszenia  postanowień przewidzianych niniejszym Regulaminem. Po stronie 

Użytkownika w przypadku udokumentowanych przyczyn zdrowotnych uniemożliwiających wykonywanie 

treningów. 

 

(2)  Jeżeli umowa zostanie wypowiedziana z ważnego powodu przez Operatora lub Użytkownikowi  ograniczony 

został dostęp stosownie do niniejszego Regulaminu,  Użytkownik nie ma prawa do zwrotu dokonanych już 

płatności z góry. To samo obowiązuje w przypadku przedterminowego wypowiedzenia niniejszej umowy, chyba 

że wypowiedzenia dokonano z ważnego powodu, za który jest odpowiedzialny  Operator. 

(3) Operator ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności 

w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu przez Użytkownika, w tym wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w pkt. 4.4. Regulaminu oraz w razie wystąpienia innych okoliczności, które mogłyby 

narazić na szkodę Operatora lub Użytkownika. 

 

4. Opłaty  

(1)  Użytkownik zobowiązany jest do uiszczania opłat w wysokości określonej w zależności od wybranego 

okresu/rodzaju członkostwa w Qczajfitness.pl.  Informacja o wysokości należnych opłat przekazywana jest 

Użytkownikowi za pośrednictwem www.qczajfitness.pl   w momencie zawierania umowy. Szczegóły dotyczące 

członkostwa w Qczajfitness.pl i przypadających za nie opłat w zależności od wybranego okresu członkostwa są 

podane na stronie internetowej Qczajfitness.pl  

(2) Opłaty za członkostwo w Qczajfitness.pl płatne z góry należy uiścić za pomocą elektronicznego systemu opłat 

w momencie zakończenia wyboru linii treningowej, liczby treningów w tygodniu oraz okresu członkostwa. 
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Operator jest uprawniony do wysyłania Użytkownikowi faktur i upomnień  na podany przez Użytkownika adres 

poczty elektronicznej. 

(3) Płatności opłat można dokonywać różnymi formami płatności określonymi na stronie Qczajfitness.pl. W celu 

ograniczenia ryzyka nieopłacenia należności  Operator zastrzega sobie wyłączenie określonych rodzajów 

płatności.  

 

(4) Jeżeli Użytkownik popadnie w zwłokę w płatności,  Operator jest uprawniony do natychmiastowego 

zablokowania Użytkownikowi dostępu do Qczajfitness.pl. Dostęp do Qczajfitness.pl może zostać poza tym 

zablokowany również wtedy, jeżeli podane przez Użytkownika informacje dotyczące płatności okażą się 

nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd. Taka blokada nie  stanowi wykonania prawa do odstąpienia od umowy 

przez Operatora. Również podczas blokady Użytkownik ma wyraźnie zastrzeżone prawo do wypowiedzenia, jeżeli 

nie życzy sobie przedłużenia stosunku umownego. W przypadku zwłoki w zapłacie należności  przekraczającej 5 

dni, Operatorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym , co nie uchybia 

uprawnieniu Operatora do dochodzenia   roszczeń przewidzianych przepisami prawa.. 

(5) O ile nie podano nic innego, to opłaty podane są w Polskich  Złotych i wraz z VAT. Podane kwoty są cenami 

brutto. 

 

5. Prawo do odstąpienia  

 

(1) Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość  

w trybie przewidzianym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.  Użytkownik będący 

konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, chyba że Operator, za zgodą 

Użytkownika, rozpoczął świadczenie usług przed upływem terminu 14-dniowego, bez podawania przyczyny i bez 

ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 2 poniżej. 

(2) Jeżeli Użytkownik będący konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania o 

wykonanie usługi, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, to Użytkownik będący konsumentem ma 

obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty, o której mowa w 

zdaniu poprzedzającym, wylicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem 

uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia; jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą 

obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 

(3) Operator zwróci Użytkownikowi wniesione przez Użytkownika płatności.  

(4) Użytkownik może odstąpić od umowy poprzez wypełnienie i wysłanie dokumentu odstąpienia, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu na adres e-mail: qczajfitness@qczaj.pl 

(5) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale zastosowanie mają przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

 

 

6. Reklamacje  



1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych za 
pośrednictwem serwisu Qczajfitness.pl, mogą być składane według wyboru użytkownika:  

1. na adres Operatora, w formie pisemnej,  
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: qczajfitness@qczaj.pl,  

2. Reklamacje należy składać w terminie siedmiu dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego 
zgłoszenie reklamacji.  

3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zwięzły opis 
zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jego uzasadnieniem i ewentualnymi roszczeniami.  

4. Reklamacje rozpoznawane są w terminie dwudziestu jeden dni licząc od dnia otrzymania reklamacji.  
5. Zgłaszający reklamację Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Operatora stanowisku, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty 
elektronicznej przypisany do osobistego konta Użytkownika.  

 

6. Ochrona danych osobowych 

(1) Operator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). 
 
(2) Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora w celu nawiązania, 
ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z umowy świadczenia usług 
dostępnych za pośrednictwem portalu Qczajfitness.pl, wykonywania czynności związanych z obsługą zawartej 
przez Użytkownika umowy oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Operatora. 
 
(3) Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w 
szczególności ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 
(4) Dane są chronione przed pozyskaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione za pomocą rozwiązań 
technologicznych i administracyjnych. Przesyłanie danych osobowych oraz proces autoryzacji odbywa się za 
pomocą bezpiecznego protokołu SSL  szyfrującego informacje przesyłane między Użytkownikiem a Operatorem.  
 
(5) Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik  ma prawo dostępu do treści 
swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych. 
 
(6) Sprzeciw, o którym mowa w pkt.5, powinien zostać złożony na piśmie i przesłany na adres Operatora. 
 
(7) Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W  takim przypadku Operator 
jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania udostępniania konta Użytkownika.  
 
(8) Operator może przekazywać dane osobowe innym podmiotom w celu świadczenia usług oferowanych przez 
Qczajfitness.pl oraz takim podmiotom, jak firmy sprawdzające zdolność finansową czy firmy windykacyjne, w celu 
przeprowadzenia kontroli zdolności kredytowej, zweryfikowania tożsamości bądź odzyskania długu. Operator 
może przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych dotyczących usług świadczonych przez podmioty 
trzecie wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.  
 
(9) Informacje handlowe, w tym oferty oraz komunikaty promocyjne i informacyjne służące promowaniu 

towarów lub usług Operatora drogą elektroniczną mogą być przesyłane Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na 

otrzymywanie takich informacji, w szczególności udostępnili identyfikujący ich adres poczty elektronicznej.  

7. Treści / prawa własności intelektualnej 

(1) Qczajfitness.pl i wszystkie strony internetowe Qczajfitness.pl są chronione prawem autorskim - © 2018 

Qczajfitness.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. 



(2) Usługi świadczone za pośrednictwem  Qczajfitness.pl przeznaczone są wyłącznie do użytku prywatnego i nie 
mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze 

doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach zarobkowych.  

(3) Treści udostępnione na stronach internetowych Qczajfitness.pl, jak np. informacje, teksty, pliki, obrazki, 
zdjęcia, nagrania video, filmy, nagrania dźwiękowe i muzyka, jak również inny materiał każdego rodzaju i w każdej 
formie  podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Zawarcie umowy o świadczenie usług nie powoduje przeniesienia na Użytkownika majątkowych, 

ani niemajątkowych praw autorskich w części lub w całości.  

 

 (4) Nie zezwala się Użytkownikom na modyfikowanie, usuwanie, ukrywanie lub ograniczanie w inny sposób 

jakichkolwiek treści, praw autorskich, znaków towarowych, praw do znaków towarowych , które są włączone w 

strony internetowe Qczajfitness.pl lub powiązane z tym produkty lub usługi,  Użytkownikom nie zezwala się na 

powielanie, modyfikowanie, obróbkę, publikowanie, sprzedaż, licencjonowanie lub komercyjne 

wykorzystywanie treści Qczajfitness.pl w inny sposób. 

 

(5) Operator jest uprawniony do organizowania, wspierania lub  zamieszczania  na stronie internetowej 

konkursów, kampanii reklamowych i/lub innych akcji, które są dostosowane do szczególnych warunków 

każdorazowych partnerów kooperacyjnych i organizatorów. Operator nie odpowiada za działania  zewnętrznych 

organizatorów, reklamodawców lub innych osób trzecich, które  organizują tego rodzaju konkursy, kampanie 

reklamowe i/lub innych akcje. 

 

(6) Wszelkie prawa, włączając w to wszelkie  prawa własności intelektualnej do stron internetowych 

Qczajfitness.pl oraz prezentowanych treści, prawa do znaków towarowych,  logotypy, które zawarte są na 

stronach internetowych Qczajfitness.pl,  za wyjątkiem praw przekazanych przez Użytkowników lub 

kontrolowanych przez osoby trzecie, przysługują wyłącznie Operatorowi Qczajfitness.pl lub autoryzowanym 

partnerom. Bez uprzedniej pisemnej zgody właścicieli praw zabroniona jest każda forma rozpowszechniania i/lub 

powielania dostępnych na stronach internetowych Qczajfitness.pl treści lub ich części. 

 

 

8. Obowiązki  Użytkowników 

(1) Użytkownik jest zobowiązany do niepodejmowania lub natychmiastowego zaniechania działań, które  

zagrażają prawidłowemu działaniu serwisu Qczajfitness.pl lub  infrastruktury technicznej i/lub nadmiernie ją 

obciążają lub które umożliwiają bezprawne korzystanie z chronionych treści Qczajfitness.pl. Należy do tego w 

szczególności: 

• stosowanie oprogramowania, skryptów, wirusów lub innych kodów komputerowych, danych lub programów 

mających na celu przerwanie, zniszczenie i/lub ograniczenie funkcjonalności oprogramowania lub hardware’u  

lub innego wyposażenia stron internetowych Qczajfitness.pl;   

• blokowanie, nadpisywanie, modyfikowanie, kopiowanie danych i/lub innych treści lub zakłócanie lub 

przerywanie przepływu danych na Qczajfitness.pl lub ograniczanie w inny sposób korzystania ze stron 

internetowych Qczajfitness.pl, o ile nie jest to konieczne do zgodnego z umową korzystania z Qczajfitness.pl, 



• powielanie i/lub rozpowszechnianie i/lub publiczne odtwarzanie treści dostępnych na Qczajfitness.pl 

chronionych prawem autorskim, prawem własności intelektualnej, prawem znaków towarowych lub innymi  

przepisami obowiązującego prawa , o ile wyraźnie nie zezwolono na to Użytkownikom .  

(2) Usługi i oferty Qczajfitness.pl są  przeznaczone do osobistego użytku Użytkowników. Użycie do celów 

komercyjnych, których wyraźnie nie wymieniono i nie przewidziano na Qczajfitness.pl lub w niniejszym 

Regulaminie, jest  zabronione. 

(3) Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika do Operatora  informacji i treści o charakterze 
bezprawnym, obraźliwym lub mogących wprowadzić w błąd. 
 
 

9.  Odpowiedzialność 

(1) Operator nie daje żadnej rękojmi lub gwarancji wszelkiego rodzaju (niezależnie czy wyraźnej czy 

dorozumianej) w odniesieniu do kompletności, dokładności, wiarygodności, lub przydatności informacji, ofert, 

produktów i usług lub ze związanymi z tym  innymi treściami prezentowanymi w ramach serwisu Qczajfitness.pl. 

Jeżeli Użytkownicy polegają na takich informacjach, to odbywa się to wyłącznie na ich własne ryzyko.  

(2) Operator wyraźnie zwraca  uwagę na to, że nie wszystkie ćwiczenia i oferty prezentowane w ramach 

Qczajfitness.pl są odpowiednie dla każdej osoby. W przypadku wątpliwości, przed podjęciem jakiejkolwiek 

aktywności fizycznej należy skonsultować się z lekarzem. Ćwiczenia nie zastępują badania lekarskiego lub 

leczenia. Należy bezwzględnie powstrzymać się od wykonywania ćwiczeń z uwagi na możliwe ograniczenia i 

przeciwskazania, w tym w szczególności z powodu przewlekłych, ostrych lub innych chorób, a w przypadku kobiet 

również na ograniczenia w czasie ciąży i po ciąży. 

(3) Użytkownik zobowiązany jest stosować się do wszelkich zasad bezpieczeństwa i ostrożności obowiązujących 
w miejscu wykonywania treningów. Korzystanie z planów treningowych może wiązać się z ryzykiem urazów 
oraz kontuzji w szczególności w przypadku nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń  lub przeciwskazań 
zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń, za co Qczajfitness.pl odpowiedzialności nie ponosi.  

(4) Operator nie jest odpowiedzialny za treści lub inne materiały przekazywane przez Użytkowników. Za wszystkie 

treści, które są udostępniane na Qczajfitness.pl przez Użytkownika,  wyłączną odpowiedzialność ponosi 

Użytkownik, udostępniający te treści.  

(5) Qczajfitness.pl umożliwia linkowanie do innych stron internetowych mogących zawierać dodatkowe 

informacje. Tego rodzaju linki, jak również ich treści i dostępność do zalinkowanych stron internetowych nie 

podlegają kontroli Operatora, który nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Umieszczenia linku na 

stronach internetowych Qczajfitness.pl nie należy traktować jako sugestii lub aprobaty dla wyrażonych w nim 

treści. Operator nie udziela również żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie informacji, 

danych, oprogramowania, maili i innych komunikatów  oraz za jakość, przydatność lub kompletność treści 

udostępnionych na Qczajfitness.pl, jak również za skutki wynikające z korzystania z Qczajfitness.pl. Ryzyko 

związane z  korzystaniem z usług i ofert dostępnych poprzez Qczajfitness.pl pozostaje  po stronie Użytkownika.  

(6) Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależytą jakość usług lub brak dostępu do serwisu Qczajfitness.pl 

spowodowaną przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika bądź dostawcy usług internetowych, z których 

Użytkownik korzysta. Operator jest uprawniony do zmodyfikowania lub usunięcia poszczególnych usług i 

funkcjonalności Qczajfitness.pl z podaniem lub bez podawania powodów i do udostępnienia nowych usług i 

funkcjonalności lub do  zamknięcia serwisu Qczajfitness.pl.  



(7) Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za reklamę osób trzecich na stronach internetowych 

Qczajfitness.pl lub w związku z usługami Qczajfitness.pl, jak również żadnej odpowiedzialności za oferty, które są 

zawarte w reklamie tego rodzaju. 

(8) Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z serwisu w sposób sprzeczny z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
 
(9) Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy serwisu Qczajfitness.pl przez Użytkownika, 
a w szczególności podanie przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych informacji i danych, całkowitą 
odpowiedzialność ponosi Użytkownik. 
 
(10) W zakresie zobowiązań Operatora oraz usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Klubfit. pl, 
odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie. 
 

 

10. Właściwe prawo / właściwość miejscowa sądu 

(1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do świadczenia przez Operatora  
usług drogą elektroniczną zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu 
cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia  30 maja 2014 r. 
o prawach konsumenta, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 
 
(2) Wszelkie spory związane z korzystaniem z usług świadczonych przez serwis Qczajfitness.pl będą  rozpatrywane 
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora 
 
 
11. Polityka Cookies 

1. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron 
internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:  
1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika,  
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron 

internetowych,  
3. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej 

podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.  
3. W ramach stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” oraz 

“stałe”. Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 
użytkownika do czasu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies 
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików 
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W wielu przypadkach oprogramowanie służące 
do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie 
plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy stron internetowych mogą dokonać 
w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w 
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach 
przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu 
użytkownika stron internetowych. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 
cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu 
informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronach internetowych. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika 
stron internetowych wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem stron 

internetowych reklamodawców oraz partnerów.  



12. Postanowienia końcowe 

(1) Niniejszy Regulamin  jest dostępny na stronie internetowej serwisu Qczajfitness.pl.  w sposób umożliwiający 
pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie jego treści. 
 
(2) Operator zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikom komunikatów elektronicznych związanych ze 
świadczonymi usługami. 
 
(3) Operator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym terminie. 
Zmiany w Regulaminie będą udostępniane Użytkownikowi poprzez ich umieszczenie w serwisie 
internetowym Qczajfitness.pl.  Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu 
na stronach serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu po wprowadzeniu tych 
zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji. 
  



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu portalu Qczajfitness.pl 

Wzór Formularza odstąpienia od umowy 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

................................................                                                 ......................, dn. ...................... 

................................................ 

................................................ 

(Imię, nazwisko i adres konsumenta) 

 

QCZAJTeam Daniel Kuczaj 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 
 
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 
 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej dnia .................... o świadczenie następującej 
usługi…………………………….….. 

 

 

.............................. 

podpis konsumenta 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu portalu Qczajfitness.pl 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (QCZAJTeam, ul. Puławska 
469, 02-844 Warszawa) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na 
przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania 
przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym 
koszty niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani 
o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu 
takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie 
zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku 
z tym zwrotem.  

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą 
nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas 
Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

[….] Akceptuję Regulamin portalu Qczajfitness.pl  i oświadczam, że mam ukończone 18 lat. 

[….] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu założenia konta Użytkownika  oraz 
nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z umowy 
świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem portalu Qczajfitness.pl, wykonywania czynności 
związanych z obsługą zawartej przez Użytkownika umowy oraz dla potrzeb działań marketingowych 
podejmowanych przez Operatora. 

Administratorem podanych przez Użytkownika danych osobowych jest QCZAJTeam. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Rydygiera 11a/219, 12-793 Warszawa. Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych 
osobowych, ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania 
danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego 
przetwarzania danych osobowych oraz sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w 
celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych. Podanie danych 
jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia założenie konta i korzystanie z serwisu. 

[…] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych dotyczących 
usług świadczonych przez podmioty trzecie. 

[…] Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Operatora na podany przeze mnie  adres poczty elektronicznej 
informacji  handlowych, w tym ofert oraz komunikatów promocyjnych i informacyjnych . 

[…] Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta wyrażam zgodę na 
rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Operatora przed upływem terminu 14 dni do odstąpienia od 
umowy od daty jej zawarcia. Przyjmuję do wiadomości, że w takim przypadku nie będzie mi przysługiwać 
prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. 

 

 


