SPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr. _____________
2022 m. _____________ mėn. ____ d., Vilnius

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

Paslaugų teikėjo pavadinimas, rekvizitai ir kontaktiniai adresai
UAB „Caupara“, juridinio asmens kodas 304095290, adresas M. K. Oginskio g. 24, Vilnius, atsiskaitomosios banko sąskaitos numeris ir bankas LT44 7300 0101 5701 4425,
bankas AB Swedbank bankas, telefono numeris +370 612 04400, el. pašto adresas info@hobbyfitness.lt, internetinė svetainė www.hobbyfitness.lt

KLIENTAS
Vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas

Telefono numeris

El. pašto adresas

Asmens kodas / Juridinio asmens kodas

PVM mokėtojo kodas (kai Klientas yra juridinis asmuo)

Adresas

Atstovas (kai Klientas yra juridinis asmuo)

Banko sąskaitos Nr.

L T

NEPILNAMETIS LANKYTOJAS
Vardas, pavardė

Gimimo data

1. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
1.1. Narystės ir jų kainos (visos kainos nurodytos įskaitant PVM):

q Mėnesio narystė – 44,95 EUR per mėnesį.
q Flexi narystė – 29,95 EUR per mėnesį. Narystės galiojimo laikas – neterminuotas.
q Start narystė – standartinė kaina 29,95 EUR per mėn. Narystės galiojimo laikas – neterminuotas. Minimalus naudojimosi
Paslaugomis laikotarpis – 12 mėn.1
q Unlimited narystė – standartinė kaina 49,85 EUR per mėn. Įskaičiuota Grupinių treniruočių ir Soliariumo narystės. Narystės
galiojimo laikas – neterminuotas. Minimalus naudojimosi Paslaugomis laikotarpis – 12 mėn.1
q Metinė Narystė – standartinė kaina 359,40 EUR už metus. Minimalus naudojimosi Paslaugomis laikotarpis – 12 mėn.
q Grupinių Treniruočių Narystė – 9,95 EUR per mėnesį.
q Soliariumo Narystė – 9,95 EUR per mėnesį.
q Pabandymas – 0 EUR.
q Vienkartinis apsilankymas – 8,95 EUR.
1 Klientui, įsigyjančiam Start arba Unlimited Narystę, pirmąjį/-uosius ____ mėnesį/-ius taikoma ____ EUR per mėnesi Nuolaida, kitus* ____

mėnesį/-ius taikoma ____ EUR per mėnesi Nuolaida. Kaina su šia Nuolaida pirmąjį/-uosius ____ mėnesį/-ius - _______ EUR per mėnesį,
kitus* ____ mėnesį/-ius - _______ EUR per mėnesį, pasibaigus Nuolaidos taikymo terminui, kitus mėnesius - _______ EUR per mėnesį.
2 Klientui, įsigyjančiam Metinę Narystę, taikoma ______ EUR per metus Nuolaida. Kaina su Nuolaida - _______ EUR per metus.

(*Pažymėta dalis pildoma tik, jei Minimaliu naudojimosi Paslaugomis laikotarpiu skirtingais mėnesiais taikomos skirtingos nuolaidos)

1.2. Sporto klubas:

HOBBY FITNESS, Žemynos g. 18, Vilnius.

1.3. Kliento sutikimas E. Sąskaitos naudojimo:

Kliento sutikimas dėl E. Sąskaitos naudojimo
Klientui pasirinkus Flexi Narystę, Start Narystę ar Unlimited Narystę, Klientas automatiškai sutinka gauti dalines arba pilnas E. Sąskaitas interneto banke, todėl Klientas sutinka, kad šios Sutarties prieduose nurodyti jo asmens duomenys būtų perduoti E. Sąskaitos
pateikėjui, jo mokėjimo paslaugų teikėjui bei tarpininkui.

1.4. Kliento sutikimas gauti reklaminio pobūdžio informaciją:

q Kliento sutikimas gauti reklaminio pobūdžio informaciją
Klientas, išreiškęs sutikimą gauti reklaminio pobūdžio informaciją, sutinka Sutartyje nurodytu telefono numeriu ir elektroninio pašto
adresu gauti su Paslaugomis ir susijusią informaciją, naujienas bei reklamą. Klientui bet kuriuo metu bet kokiu būdu informavus
Paslaugų teikėją apie nepageidavimą gauti su Paslaugomis susijusios reklaminio pobūdžio informacijos, Paslaugų teikėjas nutrauks
tokios informacijos siuntimą Klientui.

1.5. Kliento sutikimas dėl identifikavimo
(kai Klientas yra fizinis asmuo):

q Kliento sutikimas dėl identifikavimo neatkuriamo piršto antspaudo skaitmeniniu nuskaitymu
Klientui, išreiškus sutikimą būti identifikuotam piršto antspaudu, Paslaugų teikėjui suteikiama teisė naudoti Kliento biometrinius
duomenis - piršto atspaudą - neatkuriamo piršto antspaudo modelio sudarymui, reikalingam Kliento tapatybės identifikavimui
naudojantis Paslaugų teikėjo paslaugomis.
Klientas turi teisę vietoje piršto atspaudo pasirinkti kitą jo identifikavimo būdą - jam asmeniškai išduotos kortelės skaitmeninį
nuskaitymą. Klientas, pasirinkdamas šį jo identifikavimo būdą, kreipiasi į Sporto klubo administraciją dėl kortelės išdavimo. Kortelės
kaina – 5 Eur.

1.6. 1.6. Patvirtinimas dėl informacijos apie q Kliento patvirtinimas dėl informavimo apie Sporto klubo patalpų ir teritorijos filmavimą
vykdomą vaizdo stebėjimą pateikimo
Klientas yra informuotas, kad siekiant užtikrinti Kliento, kitų Sporto klubo lankytojų bei trečiųjų asmenų saugumą, turto apsaugą, yra
(kai Klientas yra fizinis asmuo):
vykdomas Sporto klubo patalpų (išskyrus Soliariumo, persirengimo patalpas, tualetus, dušo patalpas), Sporto klubo prieigų (įėjimo,
automobilių parkavimo aikštelės, kiemo) vaizdo stebėjimas.
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SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS
Jei Sutartyje nėra nurodyta ar Sutarties kontekstas nereikalauja kitaip, didžiąja raide rašomos sąvokos
turi šias reikšmes:
Deginimosi Soliariume seansas – vienas tam tikrą laikotarpį minutėmis trunkantis deginimosi
Soliariume kartas;
E. Sąskaita – atsiskaitymo už Paslaugas būdas, kai sąskaitos už Paslaugas pateikiamos elektroniniu
būdu į Kliento nurodytą interneto banką. Kliento pageidavimu E. Sąskaitos apmokėjimas galimas automatiniu būdu;
Grupinių Treniruočių Narystė – Nario teisė vieną mėnesį lankyti grupines treniruotes Sporto klube.
Grupinių Treniruočių Narystė gali būti įsigyta tik įsigijus bet kurią kitą Narystę;
Nario identifikavimo priemonė – Narį identifikuojanti priemonė, suteikiant teisę Nariui patekti į
Sporto klubą bei naudotis Paslaugomis;
Narys(iai) – fizinis(iai) asmuo(menys), kuris(ie), sudarius Sutartį, įgyja teisę lankytis Sporto klube ir
naudotis Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis. Nariu(iais) gali būti: a) pats Klientas, jei Klientas
yra fizinis asmuo; b) Nepilnamečiai lankytojai, kurių naudai Klientas sudaro Sutartį; c) Kliento juridinio
asmens nurodytas(i) fizinis(iai) asmuo(menys);
Narystė – Kliento pasirinktas Paslaugų teikimo variantas, kuriame apibrėžiamas Paslaugų teikimo
terminas, Paslaugų kaina ir kitos Paslaugų teikimo sąlygos;
Mėnesio Narystė – Nario teisė 30 dienų naudotis Paslaugomis Sporto klube;
Metinė Narystė – Nario teisė vienerius metus naudotis Paslaugomis Sporto klube;
Minimalus naudojimosi Paslaugomis laikotarpis – Specialiosiose sąlygose nurodytas trumpiausias naudojimosi Paslaugomis ir trumpiausias mokėjimo už Paslaugas terminas, kurio metu Narys
turi teisę lankytis Sporto klube bei naudotis Paslaugomis ir Klientas įsipareigoja už tai atsiskaityti šios
Sutarties sąlygomis. Minimalus naudojimosi Paslaugomis laikotarpis visada baigiasi paskutinio šio
laikotarpio kalendorinio mėnesio paskutinę dieną. Trumpiausias mokėjimo už Paslaugas terminas
šioje sąvokoje reiškia visą už Minimalaus naudojimosi Paslaugomis laikotarpį mokėtiną mokestį, kurio
mokėjimas gali būti stabdomas ar perkeliamas, pagal Sutartyje nurodytas Minimalaus naudojimosi
Paslaugomis laikotarpio taisykles;
Flexi Narystė – Nario teisė, kurios minimali trukmė 1 (vienas) kalendorinis mėnuo naudotis Paslaugomis Sporto klube;
Start Narystė ir Unlimited Narystė – tai neterminuota Narystė, suteikianti teisę Minimalaus
naudojimosi Paslaugomis laikotarpiu, kurio terminas nurodytas, Sutarties 1.1. punkte, pasinaudoti
Nuolaida, taikoma Paslaugų kainai.
Soliariumo Narystė – Nario teisė 30 dienų naudotis Soliariumo paslaugomis Soliariume. Soliariumo
Narystė gali būti įsigyta tik įsigijus bet kurią kitą Narystę, išskyrus Vienkartinį apsilankymą ir Pabandymą;
Nepilnametis lankytojas – Specialiosiose sąlygose nurodytas nepilnametis asmuo, kurio naudai
Klientas sudaro Sutartį ir kuris turi teisę naudotis Paslaugomis;
Nuolaida – Specialiosiose sąlygose nurodyta Klientui suteikiama nuolaida nuo įprastos Paslaugų
kainos. Nuolaida yra suteikiama mainais į Kliento įsipareigojimą dėl Minimalaus naudojimosi Paslaugomis laikotarpio;
Pabandymas – Narystės rūšis, suteikianti teisę Klientui pirmą kartą nemokamai pasinaudoti Paslaugomis Sporto klube;
Vienkartinis apsilankymas – Narystės rūšis, suteikianti teisę pirkimo dieną Klientui 1 kartą pasinaudoti Paslaugomis Sporto klube.
Paslaugos – Sporto paslaugos ir Soliariumo paslauga;
Sporto paslaugos – Paslaugų teikėjo teikiamos paslaugos, kurias sudaro Nariui(iams) Sutartyje ir
Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis suteikiama teisė lankytis Sporto klube ir naudotis: a) treniruoklių ir laisvų svarmenų zona ir joje esančia įranga bei inventoriumi; b) funkcinių treniruočių zona (įskaitant dalyvavimą grupinėse treniruotėse, atsižvelgiant į Sutarties 4.10. punkto sąlygas) ir joje esančia
įranga bei inventoriumi; c) persirengimo kambariu, rūbine, tualeto, dušo patalpomis, automobilių
stovėjimo aikštele;
Soliariumas – Sporto klube esanti patalpa, kur teikiamos Soliariumo paslaugos;
Soliariumo įranga – dirbtiniam įdegiui įgauti naudojama įranga, kurioje sumontuotos ultravioletinių spindulių lempos;
Soliariumo paslauga - Paslaugų teikėjo teikiama paslauga, kurias sudaro Nariui(iams) Sutartyje ir
Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis suteikiama teisė naudotos naudotis Soliariumu, jame esančia
Soliariumo įranga, kita Soliariumo paslaugų gavimui reikalinga Sporto klubo infrastruktūra, nurodyta
Sutarties 2.1.18 punkto c) dalyje;
Sporto klubas – Kliento pasirinktas Paslaugų teikėjo valdomas sporto klubas, žymimas prekių ženklu
„HOBBY FITNESS“, kuriame Sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis Nariui(iams) teikiamos
Paslaugos;
Sutartis – ši Sporto paslaugų teikimo sutartis, įskaitant jos priedus, vėlesnius papildymus ir pakeitimus;
Taisyklės – Šalims taikytinos lankymosi Sporto klube bei naudojimosi Paslaugomis taisyklės, patalpintos Paslaugų teikėjo internetinėje svetainėje. Taisyklės yra laikomas neatskiriama šios Sutarties
dalimi;
Teisių perėmėjas – Kliento nurodytas asmuo, kuriam Klientas Sutartyje nustatyta tvarka perleido
Narystę ir su ja susijusias Kliento skolas. Teisių perėmėjas, perėmęs kito asmens Narystę ir su juo susijusias asmens skolas, tampa Klientu.
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5.5.
SUTARTIES DALYKAS
Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja Sutarties sąlygomis teikti Klientui ar jo nurodytam(tiems)
Nariui(iams) Paslaugas Sporto klube, o Klientas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka atsiskaityti su
Paslaugų teikėju už suteiktas Paslaugas, pats laikytis Taisyklių bei užtikrinti, kad jų laikytųsi ir Nariai,
taip pat tinkamai vykdyti kitus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
6.
6.1.
NARYSTĖ
6.1.1.
Klientas, sudarydamas šią Sutartį, pasirenka jam priimtiną Narystės rūšį, apibrėžiančią teisės Nariui(iams) lankytis Sporto klube trukmę, Minimalų naudojimosi Paslaugomis laikotarpį bei Paslaugų
kainą. Teisę gauti Paslaugas, turi Klientas ar jo nurodytas(ti) Narys(iai), jei Klientas šioje Sutartyje nu- 6.1.2.
statyta tvarka įsigijo Narystę, sumokėjo Paslaugų kainą, susipažino su Taisyklėmis bei užtikrino, kad
būtų atlikti visi veiksmai, reikalingi sukuriant Nario(ių) identifikavimo priemonę patekimui į Sporto 6.1.3.
klubą.
Jei šią Sutartį sudaro juridinis asmuo ir Sutarties pagrindu teisę lankytis Sporto klube bei naudotis
Paslaugomis įgyja Kliento nurodytas Narys(iai), Nario(ių) duomenys, reikalingi šios Sutarties vykdymui, pateikiami šios Sutarties Priede „Nariai“. Tokiu atveju Klientas užtikrina, kad kiekvienas iš Narių,
kurie Sutarties pagrindu įgyja teisę lankytis Sporto klube bei naudotis Paslaugomis, tinkamai pasirašytų šios Sutarties priedą „Informacija apie asmens duomenų tvarkymą“.
Klientas, įsigijęs Start Narystę ar Unlimited Narystę, turi teisę atskira rašytine sutartimi vieną kartą
perleisti tokią Narystę ir su ja susijusias Kliento skolas Teisių perėmėjui. Už šiame punkte aprašytą
teisių perleidimą Klientui yra taikomas vienkartinis teisių perleidimo administravimo mokestis, kurio 6.1.4.
dydis yra nurodytas Taisyklėse.
6.2.
Klientas, įsigijęs Metinę Narystę, turi teisę ne trumpesniam nei 7 (septynių) iš eilės einančių kalendo- 6.2.1.
rinių dienų laikotarpiui, tačiau visais atvejais ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų per visą Narystės galiojimo laikotarpį, laikinai sustabdyti Narystės galiojimą. Metinės Narystės sustabdymo atveju, Narys-

tės galiojimas pratęsiamas tam pačiam laikotarpiui, kuriuo jos galiojimas buvo sustabdytas. Klientas
taip pat turi teisę sustabdyti Metinę Narystę dėl ligos, Sporto klubui pateikiant gydytojo pažymą apie
ligą ir (arba) Valstybinio socialinio draudimo valdybos (SODRA) išduoto nedarbingumo pažymėjimo
kopiją. Metinė Narystė pratęsiama nedarbingumo pažymėjime ir (arba) gydytojo pažymoje nurodytam ligos laikotarpiui.
Flexi Narystės stabdymo atveju, Kliento iš anksto apmokėtas, bet dėl Narystės stabdymo nepanaudotas Narystės galiojimo laikas, perkeliamas į artimiausią po Narystės sustabdymo pasibaigimo, laikotarpį. Kliento už šį laikotarpį mokėtina sąskaita mažinama suma, kurią Klientas buvo sumokėjęs už
Narystės sustabdymo laikotarpį.
Klientas, įsigijęs Start Narystę ir Unlimited Narystę, turi teisę ne trumpesniam nei 7 (septynių) iš eilės
einančių kalendorinių dienų laikotarpiui, tačiau visais atvejais ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų per
Minimalaus naudojimosi Paslaugomis laikotarpį, laikinai sustabdyti Narystės galiojimą. Klientas taip
pat turi teisę sustabdyti Start Narystę ir Unlimited Narystę dėl ligos, Sporto klubui pateikiant gydytojo
pažymą apie ligą ir (arba) Valstybinio socialinio draudimo valdybos (SODRA) išduoto nedarbingumo
pažymėjimo kopiją. Laikinai sustabdžius Narystės galiojimą, stabdymo laikotarpis į Minimalaus naudojimosi Paslaugomis laikotarpį neįskaičiuojamas. Minimalus naudojimosi Paslaugomis laikotarpis
pratęsiamas tokiam laikui, kiek tęsėsi Narystės sustabdymo laikotarpis.
Neterminuotos Narystės stabdymo atveju, Kliento iš anksto apmokėtas, bet dėl Narystės stabdymo
nepanaudotas Narystės galiojimo laikas, perkeliamas į artimiausią po Narystės sustabdymo pasibaigimo, laikotarpį. Kliento už šį laikotarpį mokėtina sąskaita mažinama suma, kurią Klientas buvo
sumokėjęs už Narystės sustabdymo laikotarpį.
Nuolaidos galiojimo laikotarpis sustabdomas Narystės galiojimo sustabdymo laikotarpiui. Kai Nuolaidos galiojimo laikotarpis baigiasi Narystės galiojimo sustabdymo metu, Nuolaidos galiojimo laikotarpis atnaujinamas po Narystės galiojimo sustabdymo pasibaigimo ir tęsiasi tiek, kiek Nuolaidos
galiojimo laikotarpio buvo likę iki Narystės galiojimo sustabdymo. Jei Narystės sustabdymo laikotarpis baigėsi anksčiau nei Nuolaidos galiojimo terminas, Nuolaidos galiojimo terminas pratęsiamas tiek,
kiek tęsėsi Narystės galiojimo sustabdymo laikotarpis.
Asmenys nuo 16 metų iki 18 metų turi teisę šią Sutartį sudaryti ir lankytis Sporto klube Nario teisėmis tik vienam iš tėvų (globėjų) asmeniškai Sporto klube pateikus vienkartinį rašytinį sutikimą, kurio
formą Kliento pageidavimu pateiks Paslaugų teikėjas. Jaunesni nei 16 metų asmenys neturi teisės
lankytis Sporto klube, nepriklausomai nuo to, ar juos lydį pilnametis asmuo.
Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę įsigyti Paslaugų teikėjo siūlomas papildomas paslaugas, įskaitant Grupinių Treniruočių Narystę ir (ar) Soliariumo Narystę, ir atitinkamai naudotis šiomis
paslaugomis, tik tuo atveju, jeigu Klientas neturi įsiskolinimų.
Grupinės treniruotės lankytojų kiekis treniruotėje, vykstančioje konkrečiu laiku, yra ribotas, todėl Grupinių Treniruočių Narystės įsigijimas negarantuoja, kad Narys pateks į visas jo pageidaujamais laikais
vykstančias Grupines treniruotes.
Narystė įsigalioja ir Narystės galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties sudarymo dienos.
Klientas Soliariumo paslaugomis gali naudotis pagal galiojančios Lietuvos higienos normos
HN:71:2009 „Soliariumai. Sveikata saugos reikalavimai“ nuostatas, tai yra 2 kartus per savaitę, tarp
Deginimosi soliariume seansų darant ne mažesnę nei 48 val. pertrauką. Maksimalus vieno Deginimosi
soliariume seanso laikas yra 15 min. Klientas privalo Soliariumo paslaugomis naudosis griežtai pagal
Soliariumo patalpose skelbiamą rekomenduojamą deginimosi trukmę ir režimą, informacijos, skirtos
Soliariumo paslaugų vartotojams, nuostatas bei Taisykles. Soliariumo įrangos kiekis yra ribotas, todėl
Soliariumo Narystės įsigijimas negarantuoja, kad Narys Soliariumu galės naudotis visais jo pageidaujamais laikais.
ATSISKAITYMO TVARKA
Klientas sudarydamas Sutartį Narystės kainą sumoka bei už Paslaugas atsiskaito tokia tvarka:
įsigijus Mėnesio Narystę ar Metinę Narystę (įskaitant ir, kai šios Narystės įsigyjamos kartu su Grupinių
Treniruočių Naryste ir (ar) Soliariumo Narystę), taip pat už Vienkartinį apsilankymą, Klientas Narystės
kainą sumoka Sutarties sudarymo metu;
įsigijus Flexi Narystę, Start Narystę ar Unlimited Narystę (ar šių Narysčių paketą su Grupinių Treniruočių Naryste ir (ar) Soliariumo Naryste), Klientas sumoka už einamąjį kalendorinį mėnesį (proporcingai
pagal likusį einamojo kalendorinio mėnesio dienų skaičių);
Mokėjimus pagal šią Sutartį Klientas atlieka savo pasirinkimu šiais būdais: a) grynaisiais pinigais
Sporto klube; b) mokėjimo kortele Sporto klube; c) bankiniu pavedimu, naudojantis E-sąskaita.
Klientui atsiskaitant už Paslaugas E. Sąskaitos būdu, Klientui iki kiekvieno mėnesio 5-tos kalendorinės dienos yra pateikiama E. Sąskaita už einamojo mėnesio Narystę. Klientas įsipareigoja šią sąskaitą
apmokėti iki to mėnesio, kai ji buvo išrašyta, 11-tos dienos. Jeigu Klientui pasirinkus automatinį E.
Sąskaitų apmokėjimą Kliento atsiskaitomojoje sąskaitoje nėra ar nepakanka lėšų atitinkamai įmokai
už Paslaugas nurašyti arba Klientas šiame punkte pats neapmoka E. Sąskaitos, tokiu atveju Kliento
ir (ar) Narių, kurie įgyja teisę lankytis Sporto klube šios Sutarties pagrindu, Nario(ių) identifikavimo
priemonė(s) yra blokuojama(os) ir atitinkamai apribojama Nario(ių) teisė patekti į Sporto klubą iki tol,
kol Klientas tinkamai atsiskaito su Paslaugų teikėju už Paslaugas.
Jei iš Kliento gautų įmokų nepakanka visai Kliento skolai padengti, iš Kliento gautos įmokos paskirstomos tokia tvarka: pirmiausia, padengiamos Paslaugų teikėjo patirtos išlaidos, susijusios su skolos iš
Kliento išieškojimu, toliau padengiamos priskaičiuotos palūkanos, toliau padengiamos priskaičiuotos
netesybos, toliau padengiama skola už Paslaugas, eiliškumu nuo seniausios skolos iki naujausios skolos.
Mokėjimas yra laikomas atliktu nuo to momento, kai atitinkama suma yra įskaitoma į Paslaugų teikėjo sąskaitą, esančią kredito įstaigoje, o jeigu mokėjimas yra atliekamas grynaisiais pinigais – nuo
pinigų sumokėjimo momento.
ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
tinkamai ir kokybiškai teikti Klientui ir (ar) jo nurodytam(tiems) Nariui(iams) Paslaugas, laikantis
Sutartyje bei Taisyklėse nustatytos Paslaugų teikimo tvarkos ir sąlygų, šiuo tikslu dėti protingas pastangas, vykdyti savo įsipareigojimus taip, kad būtų patenkinti pagrįsti Kliento poreikiai ir lūkesčiai;
Kliento ir Nario(ių) asmens duomenis tvarkyti laikantis Sutarties Priedo „Informacija apie asmens
duomenų tvarkymą“ sąlygų;
prieš protingą terminą informuoti Klientą apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turėti įtakos Paslaugų
teikėjo galimybei tinkamai ir laiku vykdyti Sutartį visa apimtimi. Tuo atveju, jeigu atitinkamą laikotarpį Paslaugos pagal šią Sutartį nebus teikiamos dėl Paslaugų teikėjo kaltės ar nuo Paslaugų teikėjo
priklausančių aplinkybių (pvz., Sporto klubo kapitalinio ar paprastojo remonto, sportinio inventoriais
profilaktinio patikrinimo ir kitais atvejais), tai Paslaugų teikėjas sustabdys Narystę ir pratęs Narystės
galiojimą atitinkamam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdyta Narystė. Jeigu Paslaugos negali būti teikiamos ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės ar nuo Paslaugų teikėjo priklausančių aplinkybių (pvz., avarija
sutrikdo elektros ar vandens tiekimą į Sporto klubą), tai nėra laikoma Sutarties pažeidimu ir už laikotarpį, kurį Narys(iai) negalėjo naudotis Sporto klubo Paslaugomis jokia forma nėra kompensuojama;
vykdyti kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
Šia Sutartimi Klientas įsipareigoja:
sąžiningai, atsakingai ir rūpestingai naudotis Sporto klubo infrastruktūra, Soliariumo įranga, sportiniu ir kitu Paslaugų teikėjo inventoriumi, nedaryti žalos Paslaugų teikėjui ir tretiesiems asmenims
ir šių asmenų turtui, o jei šiuos veiksmus atlieka Kliento nurodyti Nariai, šios Sutarties pagrindu įgiję
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teisę lankytis Sporto klube, pilnai atsakyti už jų veiksmus;
tinkamai laikytis Taisyklių, šios Sutarties reikalavimų, vykdyti pagrįstus, teisėtus Sporto klubo personalo atstovų prašymus, taip pat užtikrinti, kad šių reikalavimų laikytųsi Kliento nurodytas Narys(iai),
šios Sutarties pagrindu įgijęs(ę) teisę lankytis Sporto klube;
atsiskaityti už Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka;
pateikti Paslaugų teikėjui teisingą informaciją ir dokumentus, pagrįstai reikalingus tinkamam Paslaugų teikimui;
užtikrinti, kad Nario(ių) identifikacinė kortelė nebūtų perduota naudotis tretiesiems asmenims;
vykdyti kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
Klientas turi teisę:
gauti išsamią informaciją, susijusią su Paslaugų teikimu;
naudotis kitomis Paslaugų teikėjo ar trečiųjų asmenų Sporto klube teikiamomis paslaugomis, pagal
šioms paslaugoms taikomas sąlygas, taisykles ir įkainius (pvz., naudotis soliariumo paslaugomis ar
asmeninių trenerių teikiamomis paslaugomis);
kitas Sutartyje, įskaitant Taisykles, ir galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.
SUTARTIES GALIOJIMAS, PASLAUGŲ SUSTABDYMAS, SUTARTIES NUTRAUKIMAS
Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo
arba iki Sutarties nutraukimo.
Po Sutarties pasibaigimo lieka galioti tie Šalių įsipareigojimai, kurie pagal savo esmę turi galioti ir
Sutarčiai pasibaigus.
Pasikeitus rinkos sąlygoms, teisiniam reglamentavimui, taip pat atsiradus kitoms objektyvioms
prielaidoms, Paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo Sutarties galiojimo metu vienašališkai pakeisti
Taisykles, naują Taisyklių redakciją paskelbdamas Paslaugų teikėjo interneto svetainėje ir Sutartyje
nustatyta tvarka informuodamas apie tai Klientą.
Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio Kliento įspėjimo laikinai sustabdyti Paslaugų
teikimą Klientui (pavyzdžiui, sustabdyti Nario(ių) identifikavimo priemonės galiojimą) žemiau išvardintais atvejais:
Klientas vėluoja atsiskaityti už Paslaugas;
Nario identifikavimo priemonė yra perduodama naudotis tretiesiems asmenims;
Klientas ar Narys(iai), kuris(ie) šios Sutarties pagrindu įgijo teisę lankytis Sporto klube, bet kokia apimtimi pažeidžia Taisykles;
Narys(iai), kuris(ie) šios Sutarties pagrindu įgijo teisę lankytis Sporto klube, gadina Paslaugų teikėjo ar
trečiųjų asmenų turtą ar kitaip daro žalą Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenims;
Nario(ių), kuris(ie) šios Sutarties pagrindu įgijo teisę lankytis Sporto klube, veiksmai kelia pavojų jo(jų) ar kitų asmenų sveikatai;
Nario(ių), kuris(ie) šios Sutarties pagrindu įgijo teisę lankytis Sporto klube, veiksmai kitokiu būdu
prieštarauja visuotinai priimtiniems geros moralės principams;
Paslaugos negali būti suteiktos dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo valios. Šiuo atveju Narystės galiojimas sustabdomas iki tol, kol išnyks minėtos aplinkybės. Minėtoms aplinkybėms
išnykus, Narystės galiojimas yra atnaujinimas ir pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kiek tęsėsi Narystės
galiojimo sustabdymas. Atitinkamai stabdomas ir Minimalaus naudojimosi Paslaugomis laikotarpis
bei Nuolaidos taikymo laikotarpis. Šie laikotarpiai pratęsiami taikant Sutarties 4.6 ir 4.7 numatytas
Minimalaus naudojimosi Paslaugomis laikotarpio bei Nuolaidos taikymo laikotarpio atnaujinimo bei
pratęsiamo taisykles.
Paslaugų teikėjas turi teisę neteismine tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį, esant žemiau nurodytiems pagrindams, kuriuos Šalys pripažįsta svarbiais ir esminiais:
Klientas vėluoja atsiskaityti už Paslaugas ar vėluoja atlikti bet kokį kitą mokėjimą pagal Sutartį ir susidaro įsiskolinimas už 2 (dviejų) mėnesių ar ilgesnį laikotarpį;
Narys(iai), kuris(ie) šios Sutarties pagrindu įgijo teisę lankytis Sporto klube, gadina trečiųjų asmenų
ar Paslaugų teikėjo turtą ar kitaip daro žalą Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenims ar kelia pavojų
savo ar kitų asmenų sveikatai;
Teisme yra pareiškiamas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo Klientui arba Klientui yra iškeliama
bankroto byla;
Klientas kitaip iš esmės pažeidžia Sutartį.
Klientas turi teisę neteismine tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį šiais atvejais:
nenurodydamas priežasčių nesant Paslaugų teikėjo kaltės;
Paslaugų teikėjui nevykdant Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, jeigu Paslaugų teikėjas per aukščiau
minėtą įspėjimo apie Sutarties nutraukimo terminą nepašalino tų Sutarties pažeidimų;
Paslaugų teikėjui pakeitus Taisykles, jei Taisyklės keičiamos ne dėl pasikeitusių teisės aktų, taip pat ne
dėl valstybėje (jos dalyje, kurioje Paslaugų teikėjas teikia Paslaugas) valdžios institucijų sprendimų,
ekstremalios situacijos ir (ar) Paslaugų teikėjo veiklai taikomų ribojimų ir jei dėl Taisyklių pakeitimų
blogėja Kliento padėtis bei jis negali pasinaudoti Paslaugomis tomis sąlygomis, kurios numatytos
Narystėje.
kitais teisės aktuose numatytais atvejais.
Paslaugų teikėjui nutraukiant Sutartį Sutarties 7.5. punkte numatytais atvejais (išskyrus Sutarties
7.5.1. punktą), o Klientui nutraukiant Sutartį Sutarties 7.6. punkte numatytais atvejais Sutartis bus
laikoma pasibaigusia: (i) jei pranešimas apie nutraukimą buvo pateiktas iki kalendorinio mėnesio
15 dienos – 15 kalendorinio mėnesio, einančio po pranešimo apie Sutarties nutraukimą pateikimo
dienos, dieną (pavyzdžiui, jei toks pranešimas yra pateikiamas vasario 5 d., Sutartis bus laikoma pasibaigusia kovo 15 d.), (ii) jei pranešimas apie nutraukimą bus pateiktas po kalendorinio mėnesio 15
dienos – paskutinę kalendorinio mėnesio, einančio po pranešimo apie Sutarties nutraukimą pateikimo dienos, dieną (pavyzdžiui, jei toks pranešimas yra pateikiamas vasario 17 d., Sutartis bus laikoma
pasibaigusia kovo 31 d.). Kai Sutartis nutraukiama, remiantis 7.5.1 punktu, ji nutrūksta to kalendorinio mėnesio, kurį Klientui buvo pateiktas įspėjimas apie susidariusį įsiskolinimą, paskutinę dieną.
Klientui siekiant atsisakyti tik Grupinių Treniruočių Narystės, kai Grupinės treniruotės yra Paslaugų teikėjo siūlomo Narystės paketo dalis (o ne savarankiška paslauga), taip pat tik Soliariumo Narystės, kai
Soliariumo Narystė yra Paslaugų teikėjo siūlomo Narystės paketo dalis (o ne savarankiška paslauga),
jeigu už šią Narystę ar Narysčių paketą Klientui buvo suteiktos Nuolaidos nuo standartinės šios Narystės ar Narysčių paketo kainos, yra laikoma, kad Klientas nutraukia Sutartį dėl visų galiojančių Kliento
turimų Narysčių šios Sutarties 7.6. punkte nustatyta tvarka ir atitinkamai taikant Sutarties 8.4. punkte
numatytas Sutarties nutraukimo pasekmes. Klientui siekiant atsisakyti tik Grupinių Treniruočių Narystės, jeigu ši narystė buvo savarankiška paslauga, o ne Narystės paketo dalis, arba tik Soliariumo
Narystės, jeigu ši narystė buvo savarankiška paslauga, o ne Narystės paketo dalis tokiu atveju jis turi
kompensuoti jam suteiktas Nuolaidas, jei jos buvo suteiktos, Sutarties 8.4.1.-8.4.3. punktuose nustatyta tvarka.
ATSAKOMYBĖ
Šalis, netinkamai vykdanti Sutartį, privalo atlyginti visus kitos Šalies patirtus nuostolius.
Klientas, vėluodamas atsiskaityti už Paslaugas ar atlikti kitus mokėjimus, įsipareigoja mokėti Paslaugų teikėjui 0,2 proc. (dviejų dešimtųjų procento) dydžio netesybas už kiekvieną pavėluotą dieną nuo
vėluojamos sumokėti sumos.
Šalys susitaria, kad jeigu Paslaugų teikimas buvo sustabdytas dėl Kliento kaltės, Klientas nėra atleidžiamas nuo mokėjimo už Paslaugas už laikotarpį, kuriuo Paslaugų teikimas buvo sustabdytas.
Jeigu Sutartis nutraukiama Sutarties 7.6.1 punkte numatytu atveju, t. y. Kliento iniciatyva nesant
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Paslaugų teikėjo kaltės, arba Sutarties 7.5 punkte numatytais atvejais, t. y. Paslaugų teikėjo iniciatyva
dėl Kliento kaltės, taikomos šios Sutarties nutraukimo sąlygos:
Klientas kompensuoja Paslaugų teikėjui Nuolaidos sumą už laikotarpį, skaičiuojamą nuo Paslaugų
teikimo pradžios iki Sutarties nutraukimo dienos;
Klientas sumoka Paslaugų kainą už faktiškai suteiktų Paslaugų laikotarpį;
Klientas padengia visus egzistuojančius įsiskolinimus Paslaugų teikėjui;
Klientas kompensuoja kitas protingas išlaidas (nuostolius), kurias (kuriuos) Paslaugų teikėjas, patyrė
vykdydamas Sutartį iki Kliento pranešimo apie Sutarties nutraukimą;
Atskaičius aukščiau minėtuose 8.4.1. – 9.4.4. punktuose nurodytas sumas, likusi Kliento sumokėtos
kainos už Narystę dalis yra grąžinama Klientui per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo
dienos.
Bet kokiais pagrindais nutraukus Narystę, už kurią Klientas yra sumokėjęs avansu, Klientui grąžinama
Kliento sumokėtos Narystės kainos dalis už neišnaudotą Narystės galiojimo laikotarpį, atėmus Sutarties 8.4.1. – 8.4.4. punktuose nurodytas sumas.
Šalys, pasirašydamos Sutartį, pareiškia ir patvirtinta, kad Klientui pritaikytos Nuolaidos kompensavimas, numatytas Sutarties 8.4.1. punkte yra teisingas ir pagrįstas ir yra laikomas Šalių iš anksto aptartų
Paslaugų teikėjo tiesioginių nuostolių ir būtinų išlaidų dėl Sutarties galiojimo nutraukimo atlyginimu.
ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS
Paslaugų teikėjas neatsako už Nario(ių), kurie šios Sutarties pagrindu įgijo teisę lankytis Sporto klube, sveikatos sutrikimus ir neatlygina nei turtinės nei neturtinės žalos Nario(ių) sveikatai, gyvybei ar
turtui, atsiradusios dėl to, kad Narys(iai) netinkamai naudojosi Paslaugomis , pasirinko netinkamą
sportinį ar kitokį inventorių, viršijo leistiną ar jam(jiems) rekomenduojamą fizinį krūvį, nevykdė sveikatos priežiūros įstaigos, gydytojų reikalavimų, rekomendacijų, nesilaikė Sutartyje, įskaitant Taisykles, nustatytų reikalavimų, sąlygų, apribojimų, elgėsi kitaip neapdariai, neatsakingai, nerūpestingai
ar pažeisdamas visuotinai priimtas, įprastas elgesio taisykles ar standartus. Šalys aiškiai patvirtina,
kad visas Paslaugų teikėjo siūlomas paslaugas, jų apimtis, periodiškumą, Sporto klubo lankomumą,
Paslaugų, užsiėmimų, pratimų intensyvumą, dažnumą ir pan. Narys(iai) pasirenka bei naudojasi savo
asmenine rizika ir atsakomybe. Šiame punkte išdėstyta Paslaugų teikėjo atsakomybės ribojimo sąlyga
apima ir tuos atvejus, kai Narys(iai), sportuodamas(mi) Sporto klube, atskirai sudarytos sutarties pagrindu naudojasi asmeninio trenerio paslaugomis.
Klientas pasirašydamas šią Sutartį patvirtinta, kad Narys(iai), kurie šios Sutarties pagrindu įgijo teisę
lankytis Sporto klube, tinkamai pats(patys) ar pasitelkdamas gydytojų pagalbą įvertino savo sveikatos būklę ir patvirtina, kad pastaroji yra tinkama Kliento pasirinktų Paslaugų gavimui, turi (jei tokie
yra reikalingi) visus reikiamus sveikatos priežiūros įstaigų, gydytojų leidimus, suderinimus, sutikimus
Paslaugoms, todėl nėra jokių su jo(jų) sveikata susijusių aplinkybių, dėl kurių Narys(iai) negalėtų naudotis Paslaugomis.
Klientas, Nepilnamečių lankytojų įstatyminiai atstovai patvirtina, kad Nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam lankytis Sporto klube bei naudotis Paslaugomis, išsamiai išaiškino atstovaujamam Nepilnamečiam lankytojui šios Sutarties turinį, Taisyklių reikalavimus ir patvirtina, kad Nepilnametis lankytojas susipažino su Taisyklėmis, jas suprato ir jų griežtai laikysis, yra visiškai atsakingi
už Nepilnamečio lankytojo tinkamą naudojimąsi Paslaugomis, taip pat bet kokią žalą Nepilnamečio
lankytojo sveikatai, jo sveikatos sutrikimą, išskyrus, kai toks sutrikimas įvyko dėl Paslaugų teikėjo kaltės.
Klientas yra pilnai atsakingas Paslaugų teikėjui už Nario(ių), kurie šios Sutarties pagrindu įgijo teisę
naudotis Paslaugomis, padarytą žalą, taip pat visus nuostolius, kuriuos Paslaugų teikėjas patiria dėl
šios Sutarties ar Taisyklių pažeidimo.
Klientui yra žinoma, kad Sporto klube ne visada (t. y. ne visu laiku, kuomet Sporto klubas veikia ir yra
prieinamas Nariui(nariams)) bus Sporto klubą prižiūrintis ir aptarnaujantis personalas, ir Klientas prisiima riziką, žalą, nuostolius ir kitas galimas neigiamas pasekmes, susijusias su savarankišku Nario(ių)
naudojimusi Paslaugomis.
Paslaugų teikėjas neatsako už bet kokių Sporto klube trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas, kuriomis
naudojasi Narys(iai).
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu perleisti visas teises ir pareigas pagal
Sutartį ar bet kurią jų dalį bet kuriam trečiajam asmeniui be išankstinio Kliento sutikimo. Klientui
nevykdant mokėjimo įsipareigojimų, Paslaugų teikėjas turi teisę perduoti informaciją apie Klientą (jo
asmens duomenis) ir kitą informaciją, susijusią su padelstu Kliento mokėjimu, skolų administravimą
atliekančiai įmonei, mokumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo ir skolų išieškojimo tikslu.
Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Nepavykus Šalims išspręsti bet kokio ginčo, nesutarimo
ar prieštaravimo derybų būdu, tokie ginčai nagrinėjami – Paslaugų teikėjo buveinės registracijos vietos teisme (sutartinis teismingumas).
Visi pranešimai ir kitas susirašinėjimas, vykdant šią Sutartį, įteikiami kitai Šaliai pasirašytinai, arba
elektroniniu paštu arba trumpąja žinute, Sutartyje nurodytais kontaktais. Šalys įsipareigoja viena kitai pranešti apie jų adreso, pavadinimo, elektroninio pašto, banko sąskaitos rekvizitų ar kitų rekvizitų
pasikeitimus prieš 1 (vieną) darbo dieną iki tokių pasikeitimų įsigaliojimo. Jeigu Šalis nepraneša kitai
Šaliai apie savo rekvizitų pasikeitimą, kaip to reikalaujama šiame punkte, laikoma, kad pranešimas
išsiųstas teisingai, jeigu jis išsiųstas Sutarties įvadinėje pastraipoje nurodytu adresu arba paskutiniu
Šaliai žinomu adresu.
Klientas, pasirašydamas Sutartį patvirtina, kad prieš sudarant Sutartį Paslaugų teikėjas suteikė jam
išsamią ir suprantamą informaciją apie teikiamų Paslaugų prigimtį, specifiką, teikimo sąlygas, kainą,
teikimo terminus, išaiškino Klientui Šalių atsakomybę už netinkamą Sutarties vykdymą, suteikė visą
kitą Kliento apsisprendimui sudaryti Sutartį reikšmingą informaciją.

Klientas (Kliento vardu):
(Vardas, pavardė, parašas)

Paslaugų teikėjo vardu:

(Vardas, pavardė, parašas)

SPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES Nr. _____________

				

Priedas Nr. 1

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
Paslaugų teikėjas gerbia Nario privatumą ir įsipareigoja užtikrinti Paslaugų teikėjui vykdant sudarytą Sutartį atskleistų Nario asmens duomenų saugumą. Nario Paslaugų teikėjui pateikti
asmens duomenys bus tvarkomi laikantis žemiau išdėstytų nuostatų, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), LR Asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
Tvarkomi asmens duomenys, jų tvarkymo tikslai, pagrindai ir laikotarpiai
Paslaugų teikėjas, kaip duomenų valdytojas, renka bei tvarko žemiau nurodytus Nario asmens duomenis (toliau bendrai – Asmens duomenys):
Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Asmens duomenų kategorijos bei tvarkomi
asmens duomenys

Asmens duomenų tvarkymo terminai

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Veiksmai, būtini atlikti iki Sutarties sudarymo,
Sutarties sudarymas, Paslaugų teikimas

Asmens tapatybės nustatymo duomenys: vardas,
pavardė, gimimo data, asmens kodas*

Asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu bei 1 metus nuo sutarties pasibaigimo dienos

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti
sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas) ir duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6
str. 1 d. a) punktas)
PASTABA: E. Sąskaitai pateikti reikalingi duomenys
yra perduodami E. Sąskaitos pateikėjui, jo mokėjimo
paslaugų teikėjui bei tarpininkui

Kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas, telefono
numeris, adresas*
Paslaugos duomenys: pirkimo data, paslaugos aprašymas, kaina, suteikta nuolaida*
E. Sąskaitai pateikti reikalingi duomenys (tik su sutikimu): vardas, pavardė, asmens kodas, banko sąskaitos
numeris, paslaugos pavadinimas, kaina
Svetainės valdymas ir administravimas (jei Narys
naudojasi svetaine)

Paskyros prisijungimo informacija: prisijungimo
vardas, slaptažodis ar kiti apsaugos kodai

Asmens duomenys yra saugomi aktyvaus paskyros
naudojimo laikotarpiu ir 1 metus po paskutinio
prisijungimo prie paskyros nustojus ja naudotis

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti
sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas)

Turto ir asmenų saugumo užtikrinimas Sporto
klube (praėjimo kontrolės įgyvendinimas, kaip
identifikavimo priemonę naudojant piršto antspaudą
ar skaitmeninę praėjimo kortelę)

Nariui pasirinkus tokią identifikavimo priemonę,
tapatybės nustatymo ir biometriniai duomenys: piršto
antspaudas; vardas; pavardė; praėjimo laikas

Asmens duomenys yra saugomi Narystės galiojimo
laikotarpiu ir 1 metus nuo Narystės galiojimo pabaigos
dienos, nebent sutikimas atšaukiamas anksčiau

Nariui atsisakius pateikti biometrinius duomenis, tapatybės nustatymo duomenys: skaitmeninės kortelės ID
numeris; vardas; pavardė; praėjimo laikas

Asmens duomenys yra saugomi Narystės galiojimo
laikotarpiu ir 1 metus nuo Narystės galiojimo pabaigos
dienos

Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų interesų
(BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas) ir duomenų subjekto
sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 9 str. 2
d. a) punktas)

Turto ir asmenų saugumo užtikrinimas Sporto klube
(patalpų ir teritorijos filmavimas)

Vaizdo duomenys: vaizdo įrašai, pagal kuriuos galima
nustatyti tapatybę

Asmens duomenys yra saugomi 7 dienas nuo vaizdo
įrašo padarymo dienos

Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų interesų
(BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas)

Tiesioginė rinkodara (Nariui sutikus)

Kontaktiniai duomenys: vardas; pavardė; el. pašto
adresas; telefono numeris

Asmens duomenys saugomi bei tvarkomi sutikimo
galiojimo laikotarpiu, nebent sutikimas būtų atšauktas
anksčiau. Nario sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros
pranešimų siuntimo galioja 5 metus nuo sutikimo
gavimo dienos

BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas (duomenų subjekto
sutikimas tokiam duomenų tvarkymui)

* pažymėtų duomenų pateikimas Paslaugų teikėjui yra būtinas Sutarties sudarymui.
**tuo atveju, jei Narys pageidauja atsiskaityti su Bendrove naudojantis E. Sąskaitos paslauga, Bendrovei bus būtina tvarkyti Nario asmens kodą

Duomenų teikimas
Jei aukščiau nėra nurodyta kitaip, Paslaugų teikėjo tvarkomi Asmens duomenys gali būti
teikiami tik duomenų saugojimo paslaugas Paslaugų teikėjui teikiančioms bendrovėms bei,
esant teisėtam pagrindui, valdžios ar teisėsaugos institucijoms.
Jums nevykdant savo finansinių įsipareigojimų ar delsiant juos vykdyti, Paslaugų teikėjo tvarkomi Jūsų tapatybės nustatymo, kontaktiniai duomenys bei kredito istorija, t. y. duomenys apie finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, vadovaujantis teisėtais Paslaugų teikėjo interesais, mokumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo ir
skolų išieškojimo tikslu gali būti teikiami UAB „Sergel“ (juridinio asmens kodas 125026242, Švitrigailos g. 11B, Vilnius), teikiančiai Paslaugų teikėjui skolų administravimas paslaugas.
Plačiau apie UAB „Sergel“ veiklą galite pasiskaityti www.sergel.lt.
Nario, kaip duomenų subjekto, teisės
Narys visuomet gali susisiekti su Paslaugų teikėju, jeigu nori įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, be kita ko:
- Teisę būti informuotam apie Paslaugų teikėjo atliekamą Asmens duomenų tvarkymą:
gauti informaciją apie tvarkomus Asmens duomenis, Asmens duomenų šaltinius, Asmens
duomenų tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus, Asmens duomenų saugojimo laikotarpį
bei asmenis, su kuriais Paslaugų teikėjas dalijasi Asmens duomenimis, duomenų subjekto
teises, galimybę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei taikoma, informaciją apie automatinio sprendimų priėmimo (įskaitant profiliavimą) egzistavimą, taikomas Asmens
duomenų apsaugos priemones;
- Teisę susipažinti su Paslaugų teikėjo tvarkomais Asmens duomenimis: gauti informaciją,
ar Paslaugų teikėjas tvarko Asmens duomenis, jei taip, gauti jų kopiją, gauti kitą susijusią
informaciją;
- Teisę prašyti ištaisyti Paslaugų teikėjo tvarkomus Asmens duomenis: teisę ištaisyti netikslius duomenis ar papildyti duomenis, jei jie nėra pilni. Tokiu atveju Paslaugų teikėjui gali
prireikti patikrinti naujai pateikiamus duomenis;
- Teisę prašyti ištrinti duomenis: teisę reikalauti „būti pamirštam“, jei Asmens duomenys
nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, atšaukiamas sutikimas Asmens
duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas sutikimu, Asmens duomenys tvarkomi grindžiant teisėtu interesu bei tokiam tvarkymui duomenų subjektas prieštarauja ir
nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Asmens duomenis ištrinti privaloma
įgyvendindami taikomas teisines prievoles arba Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
- Teisę apriboti duomenų tvarkymą: teisę riboti atliekamą Asmens duomenų tvarkymą,
jei ginčijamas duomenų tikslumas ir būtina atlikti su tuo susijusį patikrinimą, Asmens
duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, bet duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys

-

-

būtų ištrinti, jei Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti,
tačiau jų reikia siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, jei paprieštaraujama duomenų tvarkymui, kaip aprašyta žemiau, kol bus patikrinta, ar Paslaugų
teikėjo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis;
Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui: teisę prieštarauti, kad Paslaugų teikėjas tvarkytų
duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, teisę prieštarauti, kad Asmens duomenys būtų
tvarkomi visuomenės interesais ar teisėtais Paslaugų teikėjo interesais, nebent šie interesai yra viršesni už duomenų subjekto priežastis;
Teisę į duomenų perkeliamumą: teisę gauti duomenų subjekto Paslaugų teikėjui pateiktus
Asmens duomenis arba teisę prašyti šiuos duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui
susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu ar tarpusavio sutartimi ir Asmens duomenys yra
tvarkomi automatinėmis priemonėmis.
Paslaugų teikėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad laiku ir nemokamai atsilieptų į Nario prašymus, išskyrus atvejus, kai tam reikia neproporcingai didelių pastangų. Paslaugų
teikėjas gali paprašyti pagrįsto mokesčio, jei Nario prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti,
pasikartojantys arba pertekliniai.
Tam tikrais atvejais, prieš pradėdamas vykdyti Nario prašymą, Paslaugų teikėjas gali paprašyti patvirtinti savo tapatybę. To prašysime saugumo sumetimais, kad tvarkomi Asmens duomenys nebūtų atskleisti asmenims, neturintiems tokios teisės.

Skundai
Jeigu Narys mano, kad jo Asmens duomenis Paslaugų teikėjas tvarko neteisėtai, Narys gali
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar, jei taikoma, kitai kompetentingai institucijai.
Vis tik, mes būtume dėkingi už suteiktą galimybę išspręsti Jūsų skundą iki Jums kreipiantis
į priežiūros instituciją, tad prašytume esant bet kokiam nusiskundimui visų pirma kreiptis į
mus, el. pašto adresu info@hobbyfitness.lt.
Plačiau apie duomenų tvarkymą Paslaugų teikėjo veikloje galima pasiskaityti Paslaugų teikėjo interneto svetainėje www.hobbyfitness.lt skelbiamoje „Privatumo politikoje“.
Patvirtinu, kad aukščiau nurodyta informacija man buvo pateikta:

____________________________________________________
(Nario, Nario atstovo* vardas, pavardė, parašas, data)
* Šį priedą pasirašant Nario atstovui, atstovas taip pat nurodo atstovaujamo Nario vardą bei
pavardę.

