WARUNKI CZŁONKOSTWA LADY'S CONCEPT CLINIC
KLINIKA ŚWIADOMEGO MODELOWANIA SYLWETKI

Zawarcie członkostwa i postanowienia ogólne:
1. Członkostwo powstaje po łącznym spełnieniu poniższych warunków:
- podpisania Umowy Członkostwa z której wynika fakt zapoznania oraz
akceptacji zasad obowiązujących w LC Clinic zawartych w niniejszych
Warunkach oraz Cenniku LC Clinic
- uiszczeniu należnej opłaty członkowskiej zgodnej z obowiązującym
cennikiem, a w przypadku członkostwa rocznego i ustalenia płatności w
ratach po uiszczeniu pierwszej opłaty (pierwsza i ostatnia rata)
- otrzymaniu Karty Członkowskiej
2. Z usług LC Clinic na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie mają
prawo korzystać również osoby zwane Korzystającymi, które korzystają z
jednorazowego wejścia/uczestnictwa w zajęciach oferowanych w ramach LC
Clinic i podpisały regulamin
3. Członkostwo w LC Clinic jest imienne. Umowa określa czas, na który ją
zawarto. Podpisując Umowę Klubowicz zobowiązuje się do wniesienia opłaty
członkowskiej z góry lub ratalnie wg cennika. W przypadku rezygnacji z usług
LC Clinic przed wygaśnięciem Karty Członkowskiej, LC Clinic nie zwraca
wcześniej uiszczonych opłat członkowskich.
4. Klubowicz otrzymuje Kartę Członkowską, którą winien okazać na każdą
prośbę pracownika LC Clinic. W przypadku jej zgubienia Klubowicz winien
niezwłocznie zawiadomić pracownika LC Clinic celem wydania duplikatu karty
za dodatkową opłatą 50 PLN.
5. Wydana Karta jest niezbędna, aby móc skorzystać z oferty LC Clinic.
6. Podczas przebywania w LC Clinic, Klubowicz może zakupić dodatkowe
usługi i produkty, a ich zakup rejestrowany jest na Karcie Klubowicza.
7. Płatności za zakup dodatkowych usług i produktów dokonuje przy wyjściu z
LC Clinic, przed końcowym odbiciem Karty.
8. Dane osobowe podane przez osoby korzystające z usług LC Clinic będą
przetwarzane i wykorzystywane przez LC Clinic tylko i wyłącznie w celach
związanych z realizacją zawartych z LC Clinic umów. Dane osobowe będą
przechowywane w siedzibie LC Clinic , a na potrzeby wystawiania

dokumentów księgowych również w formie elektronicznej w osobnej bazie
danych, zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich. Dane osobowe nie
będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim. LC Clinic zastrzega
sobie możliwość przesyłania Klubowiczom zmian w ofercie LC Clinic , w tym
wprowadzania nowych usług, promocji, a także informacji o zakończeniu
wykupionego abonamentu.

