
Regulamin Usługi Trening i Załatwianie Spraw Codziennych 
 
 

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

 
1. Home Camp udostępnia Klientom Pakiet: 

Trening i Załatwianie Spraw Codziennych (dalej 
jako Pakiet)  w formie Karnetu sportowego na 
zasadach określonych w Regulaminie oraz 
powszechnie obowiązujących przepisach 
prawa.  

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu 
(zwanego dalej „Regulaminem”) mają 
zastosowanie do realizacji Pakietu na rzecz 
Klientów posiadających aktywne Bony 
Towarowe.  

3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania do 
Home Camp oraz Axelo treści o charakterze 
bezprawnym, stosowanie do art. 8 ust. 3 pkt 2 
lit. b Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz.U.2020.344 t.j.). 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, 
zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa.  

 
§ 2. 

Definicje 
 

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie 
rozumie się: 

1) Home Camp – Paweł Kołodziej prowadzący 
działalność gospodarczą pod nazwą HOME-
CAMP by PAWEŁ KOŁODZIEJ, ul. Józefa 
Ignacego Kraszewskiego, nr 189B, 33-380 
Krynica Zdrój, NIP: 7342899846, REGON: 
384093550, który jest emitentem bonów 
towarowych Pakietu Trening i Załatwianie 
Spraw Codziennych oraz wykonawcą Usługi 
dostępu do treningów online. Home Camp jest 
również właścicielem domeny: 
www.homecamp.pl 

2) Axelo – AXELO BUSINESS SERVICES Sp. z 
o. o. z siedzibą w Rzeszowie (adres: al. T. 
Rejtana 20, III p., 35-315 Rzeszów) wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem: 
0000579752, posiadającą numer NIP: 
8133709322 oraz numer REGON: 
36269504200000, który jest wykonawcą 
Usługi dostępu do wsparcia prawnego. Axelo 
jest właścicielem domeny: 
www.dostepnyprawnik.pl 

3) Pakiet Trening i Załatwianie Spraw 
Codziennych – (zwany także Pakietem), 
uprawniający do korzystania Klienta  z Usługi 
dostępu do treningów online oraz Usługi 
dostępu do wsparcia prawnego, na mocy 
posiadanego Karnetu sportowego. 

4) Karnet sportowy – forma w której Home 
Camp oddaje do dyspozycji Klienta Pakiet, 
wykorzystywany przez Klienta w sposób 
wynikający z Regulaminu oraz w zakresie i 
limicie jaki został określony w Załączniku nr 1 
do Regulaminu, obejmujący usługę dostępu 
do wsparcia prawnego oraz usługę dostępu 
do treningów online. 

5) Usługa dostępu do treningów online  - 
świadczona przez Home Camp w zakresie 
wynikającym z Pakietu, polegająca na 
zorganizowaniu i zapewnieniu Klientom 
dostępu do treningów online na stronie 
www.homecamp.pl, realizowana na żywo 
zgodnie z harmonogramem umieszonym na 
Platformie HOME CAMP 

6) Usługa dostępu do wsparcia prawnego  – 
świadczona przez Axelo w zakresie 
wynikającym z Pakietu, polegająca na 
zorganizowaniu i zapewnieniu Klientom 
dostępu porad prawnych realizowanych przez 

adwokatów i radców prawnych przy pomocy 
narzędzi komunikowania się na odległość. 

7) Klient – osoba, która aktywowała lub 
zamierzała aktywować Pakiet w okresie 
ważności Usługi. Za Klienta należy także 
rozumieć osobę, której udostępniono prawo 
do korzystania z Pakietu na zasadach 
odrębnych, do której stosuje się zapisy 
niniejszego Regulaminu. 

8) Platforma– platforma internetowa z dostępem 
do treści wizualnych (treningi online na żywo), 
dostępna pod adresem internetowym 
www.homecamp.pl 

9) Infolinia – centrum telefonicznej obsługi 
Klienta i świadczenia Usługi dostępu do 
wsparcia prawnego, dostępne pod numerem 
telefonu 22 27 65 000 za pośrednictwem 
którego Axelo świadczy Usługę dostępu do 
wsparcia prawnego. Usługa dostępu do 
wsparcia prawnego świadczona jest 
telefonicznie w ramach Infolinii w godzinach 
od 8.00 do 20.00 w dni robocze oprócz 24 
grudnia i 31 grudnia.  

10) Porada prawna w zakresie spraw życia 
codziennego (określana dalej jako Porada 
prawna) polega na udzieleniu odpowiedzi na 
problem prawny i wskazaniu jego rozwiązania 
na gruncie prawa polskiego w oparciu o 
przedstawiony przez Klienta stan faktyczny w 
sprawach związanych z wszelkimi 
problemami prawnymi innymi niż sprawy 
związane z działalnością gospodarczą, 
niezależnie od dziedziny prawa, której dany 
problem dotyczy, jednak z wyłączeniem 
pomocy prawnej w zakresie prawa 
podatkowego, może być poprzedzona analizą 
przesłanych dokumentów..  

11) Prawnik - radca prawny lub adwokat wpisany 
na listę radców prawnych lub adwokatów 
prowadzoną przez właściwy organ samorządu 
zawodowego.  

12) Konto Klienta HC - zbiór zasobów w systemie 
teleinformatycznym Home Camp pod 
adresem: www.homecamp.pl, w którym 
gromadzone są dane Klienta, oznaczony 
indywidualnym loginem i hasłem, dostępny po 
dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu się. 

13) Okres ważności bonu - czas, w którym Klient 
jest uprawniony do aktywacji Usługi, równy 6 
miesiącom kalendarzowym, liczony od dnia 
nabycia Bonu Towarowego, wskazany 
nabywcy bonu przy jego zakupie. 

14) Okres ważności Usługi – czas, w którym 
Klient jest uprawniony do korzystania z 
Karnetu sportowego wynoszący 1 miesiąc 
kalendarzowy, liczony od dnia aktywacji 
Karnetu sportowego. 

15) Bon towarowy – mający postać kodu, 
zakupiony na platformie www.openbenefit.pl 
przez Klienta na zasadach odrębnych, który 
uprawnia Klienta do aktywacji Pakietu. Nie 
podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę, w 
całości ani w części. uprawniający do pełnego 
dostępu do platformy HOME CAMP, a także 
umożliwiający identyfikacje Klienta podczas 
kontaktu z Infolinią służącą do obsługi Klienta 
korzystającego z Usługi dostępu do wsparcia 
prawnego. 
 

§3. 
Nabycie  Karnetu oraz Płatności 

 
1. Podstawą aktywacji usługi jest nabycie Bonu 

Towarowego na platformie www.openbenefit.pl 
przez Klienta na zasadach odrębnych.  

2. W przypadku nabycia przez Klienta Bonu 
Towarowego, Klient uprawniony jest do 
aktywacji Pakietu w oparciu o Bon Towarowy. 
W tym celu, Klient zobligowany jest 
skontaktować się z Home Camp, mając na 
uwadze okres ważności Bonu towarowego, 

który został wskazany nabywcy bonu przy jego 
zakupie. 

1. Aktywacja Karnetu sportowego odbywa się na 
platformie HOME CAMP (www.homecamp.pl)..  

2. Usługa dostępu do treningów online wymaga 
zarejestrowania się Klienta w Koncie Klienta HC 
prowadzony przez Home Camp na platformie 
HOME CAMP (www.homecamp.pl). Trening 
online jest dostępny wyłącznie na rzecz 
zarejestrowanych i zalogowanych Klientów.  

3. Rejestracji w Koncie Klienta HC dokonuje się 
poprzez wypełnienie formularza online, w 
którym Klient podaje wymagane dane osobowe 
oraz składa wymagane oświadczenia, 
Rejestracja jest niezbędna do korzystania z 
Usługi dostępu do treningów online. 

4. Klient wprowadza otrzymany bon zakupując 
specjalnie przygotowany pakiet o nazwie 
„Pakiet BONUS”, dostępny na podstronie 
„Pakiet BONUS” na witrynie 
www.homecamp.pl. Zakup wymienionego 
Pakietu jest możliwy tylko przy użyciu bonu. 

5. Klient otrzymuje potwierdzenia aktywacji usługi 
w którym wskazany będzie Okres Ważności 
Usługi. 

6. Karnet sportowy staje się aktywny w terminie 7 
dni, od dnia w którym Klient zgłosił deklarację 
objęcia go Pakietem. 

7. Home Camp jako emitent kodów zapewnia 
realizację zobowiązań wynikających z Karnetu 
Sportowego przez Okres ważności usługi. 

§4. 
Sposób korzystania z  Usługi dostępu do 

treningów online 
 

1. Usługa dostępu do treningów online jest 
świadczona w Okresie Ważności Usługi, w 
zakresie oraz z uwzględnieniem limitów 
wynikających z Pakietu, określonych w 
Załączniku nr 1 do regulaminu. 

2. Korzystanie z Usługi następuje w oparciu o 
Regulamin. 

3. Usługa dostępu do treningów online polega na 
dostarczaniu treści cyfrowych poprzez 
umożliwienie Klientowi dostępu do 
zamieszczonych na platformie HOME CAMP 
Treści, w tym w szczególności treningów online 
udostępnianych w formie livestreamingu 
(zgodnie z harmonogramem umieszonym na 
Platformie HOME CAMP), oraz filmów z 
przeprowadzonych treningów z możliwością ich 
odtwarzania do północy tego samego dnia, w 
którym odbył się trening online. 

4. Skorzystanie z Usługi dostępu do treningów 
online wymaga zalogowania na się na Koncie 
Klienta HC, aby skorzystać z treningu na żywo 
Klient musi logować się zgodnie z 
harmonogramem prowadzonych zajęć 
dostępnych na Platformie HOME CAMP. W 
przypadku braku uczestnictwa w treningu na 
żywo Klient ma możliwość odtwarzania filmu z 
treningu przy wykorzystaniu Konta Klienta HC 
jednak nie później niż do północy tego samego 
dnia, w którym odbył się trening online. 

5. Brak uczestnictwa w treningach, po aktywacji 
Pakietu, w których Klient nie uczestniczył z 
przyczyn leżących po stronie Klienta nie stanowi 
podstawy do wysuwania roszczeń o zwrot Bonu 
towarowego. 

6. Wymagania niezbędne do korzystania z Usługi 
dostępu do treningów online:  
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,  
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki 
Cookies,: 
 • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z 
włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies 
lub 
 • Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z 
włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i 
cookies lub  

http://www.homecamp.pl/


• Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z 
włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i 
cookies lub 
 • Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną 
obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub 
 • Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną 
obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies;  
c) dostęp do poczty elektronicznej typu e-mail.  

8.  Koszty związane z dostępem do sieci Internet i 
transmisją danych, które wykorzystywane są 
przez Klienta do korzystania z Usługi dostępu do 
treningów online, ponoszone są wyłącznie przez 
Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z 
którym Klient podpisał umowę o świadczenie 
usług internetowych. 

 
§ 5. 

Sposób korzystania z Usługi dostępu do 
wsparcia prawnego 

 
1. Usługa dostępu do wsparcia prawnego jest 

świadczona w Okresie Ważności Usługi, w 
zakresie oraz z uwzględnieniem limitów 
wynikających z Pakietu, określonych w 
Załączniku nr 1 do regulaminu. 

2. Korzystanie z Usługi następuje w oparciu o 
Regulamin. 

3. Usługa dostępu do wsparcia prawnego oraz 
udzielenia porady prawnej świadczona jest 
wyłącznie w języku polskim. 

4. Do korzystania z Usługi dostępu do wsparcia 
prawnego niezbędne jest posiadanie przez 
Klienta dostępu do telefonu komórkowego lub 
stacjonarnego umożliwiającego połączenie z 
Infolinią lub komputera z dostępem do sieci 
Internet oraz skrzynki mailowej w zależności od 
uzgodnionego przez Prawnika i Klienta sposobu 
komunikacji. 

5. Porada prawna udzielna jest przez Prawnika. 
Świadczenie Usługi dostępu do wsparcia 
prawnego rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia 
rozmowy telefonicznej pomiędzy Klientem a 
Prawnikiem. Prawnik udziela Porady prawnej 
Klientowi niezwłocznie, jednak Porada prawna 
może zostać udzielona w innym terminie, jeżeli  
Prawnik uzgodnił z Klientem dodatkowy termin 
udzielenia Porady prawnej.  

6. Procedura korzystania z Usługi dostępu do 
wsparcia prawnego: 

a) Skorzystanie z Usługi wymaga wykonania 
połączenia telefonicznego z infolinią pod 
dedykowanym numerem telefonu 22 27 
65 000. 

b) Podczas połączenia telefonicznego 
inicjującego rozpoczęcie korzystania z 
Usługi dostępu do wsparcia prawnego 
Klient zobowiązany jest podać 
konsultantowi Infolinii numer kodu 
uprawniającego do skorzystania z usługi,  
oraz wskazać, że usługa została 
aktywowana na platformie HOME CAMP 

c) W razie negatywnej identyfikacji Klienta 
Konsultant poprosi o podanie 
prawidłowych danych identyfikacyjnych, a 
w razie ich nie podania odmawia 
wykorzystania Usługi 

d) Klient podaje wstępne informacje, które 
pozwolą konsultantowi Infolinii 
zidentyfikować dziedzinę Porady prawnej, 
aby następnie: przełączyć Klienta 
bezpośrednio do Prawnika celem 
udzielenia mu porady prawnej. 

e) Klient po połączeniu z Prawnikiem 
uzyskuje możliwość skorzystania z 
wsparcia prawnego podczas 
bezpośredniej rozmowy z Prawnikiem. 

f) W ramach Usługi dostępu do wsparcia 
prawnego w okresie 30 dni od udzielenia 
porady Klient jest uprawniony do 
uzyskania dodatkowych informacji 
dotyczących tego samego problemu 
prawnego, o ile stan faktyczny lub prawny 
sprawy nie zmienił się. Zmiana stanu 
faktycznego lub prawnego w ramach tego 
samego problemu prawnego powoduje 
konieczność  wykorzystania nowej Porady 
prawnej z przysługującego limitu 

wynikającego z Załącznika nr 1 do 
regulaminu. Decyzja dotycząca zmiany 
stanu prawnego lub faktycznego w danej 
sprawie pozostaje w gestii Prawnika 
udzielającego Wsparcia prawnego, a w  
przypadku kwestionowania decyzji 
Prawnika przez Klienta, Klientowi 
przysługuje reklamacja zgodnie z 
zasadami określonymi w § 7.  

g) Prawnik udziela Porady prawnej na 
podstawie przedstawionych przez Klienta 
informacji. Opis sprawy podany przez 
Klienta jest wiążący dla Prawnika i 
przyjmuje się, że w chwili przekazywania 
informacji przez Klienta został ustalony 
stan faktyczny i prawny sprawy. Ocena 
stanu prawnego i udzielenie Porady 
prawnej przez Prawnika uzależniona jest 
od przedstawionych przez Klienta 
informacji, w interesie którego jest 
przedstawienie sprawy Prawnikowi w 
sposób wyczerpujący. Klient jest 
uprawniony do uzupełnienia 
przedstawionych informacji poprzez 
przesłanie brakujących dokumentów lub 
informacji  za pośrednictwem  poczt 
elektronicznej. Axelo i Prawnik nie 
ponoszą odpowiedzialności za Poradę 
Prawna udzieloną Klientowi w podanym 
przez Klienta stanie faktycznym, jeśli stan 
ten okazał się nieprawdziwy lub niepełny 

h) Wsparcie prawne w postaci Porady 
prawnej świadczone jest niezwłocznie po 
rozpoczęciu rozmowy telefonicznej 
między Klientem a Prawnikiem, w czasie 
trwania rozmowy telefonicznej, chyba że 
Prawnik uzgodnił z Klientem inny termin 
udzielenia Porady prawnej lub jej 
zakończenia.  
W przypadku konieczności uzupełnienia 
stanu faktycznego lub przesłania 
dokumentów nie później niż 60 godzin 
roboczych od chwili uzupełnienia 
informacji przez Klienta.  

6. Axelo informuje, że z zakresu realizacji Usługi 
dostępu do wparcia prawnego wyłączone są 
sprawy, w których: 
1) zachodzi konflikt interesów pomiędzy 

Klientem a Home Camp, Axelo, bądź 
Prawnikiem; 

2) zachodzą okoliczności wyłączające 
możliwość jej świadczenia zgodnie z 
obowiązującymi powszechnie przepisami 
prawa lub przepisami korporacyjnymi 
obowiązującymi Prawników. 

7. W celu zapewnienia najwyższego poziomu 
świadczonej Usługi dostępu do wsparcia 
prawnego oraz bezpieczeństwa Klientów 
wszystkie rozmowy między Klientem a 
konsultantami Infolinii oraz Prawnikami są 
nagrywane i objęte są tajemnicą zawodową. 
Treść nagrań jest chroniona zgodnie z 
regulacjami wskazanymi w następnym 
przepisie Regulaminu oraz zgodnie z 
wewnętrznymi uregulowaniami Spółki. 

8. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić 
Klientom świadczenie Usługi wsparcia 
prawnego z należytą starannością właściwą 
dla osób posiadających przewidziane 
przepisami prawa uprawnienia do świadczenia 
wsparcia prawnego. Standardy postępowania 
Prawników określone są w: 
a) Ustawie z dnia 26 maja 1982 r., prawo o 
adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1513) 
oraz w Kodeksie etyki adwokackiej 
uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką 
10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98) 
ze zmianami wprowadzonymi uchwałą 
Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z 19 
listopada 2005 r. oraz uchwałami Naczelnej 
Rady Adwokackiej nr 33/2011 – 54/2011 z dnia 
19 listopada 2011 r. 
b) Ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 
prawnych, (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 75) oraz w 
Kodeksie etyki radców prawnych uchwalony 
uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Zjazdu w 
dniu 22 listopada 2014 r. 

9. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i 
transmisją danych oraz koszty połączeń z 
Infolinią, które wykorzystywane są przez 
Klienta do korzystania z Usługi dostępu do 
wsparcia prawnego ponoszone są wyłącznie 
przez Klienta zgodnie z taryfą swojego 
dostawcy z którym Klient podpisał umowę o 
świadczenie usług internetowych. 

 
§ 6. 

Odpowiedzialność 
 

1. Odpowiedzialność za ewentualne szkody 
wynikłe z niewykonania lub nienależytego 
wykonania Usługi dostępu do treningów online 
wobec Klientów, ponosi Home Camp. 

2. Odpowiedzialność za ewentualne szkody 
wynikłe z niewykonania lub nienależytego 
wykonania Usługi dostępu do wsparcia 
prawnego wobec Klientów, którym będzie 
świadczona ta usługa ponosi Prawnik 
realizujący wsparcie prawne w zakresie w 
którym Axelo na mocy art. 738 k.c powierzyła 
udzielanie porad prawnych, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w tym przepisami 
korporacyjnymi wiążącymi Prawnika. W 
pozostałym zakresie odpowiedzialność za 
szkody wynikłe w związku z realizacją Usługi 
dostępu do wparcia prawnego ponosi Axelo z 
zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku, gdy informacje lub dokumenty 
przekazane przez Klienta do Axelo lub Prawnika 
w celu spełnienia usługi Wsparcia prawnego 
okażą się błędne, nieprawdziwe lub niepełne 
Axelo i Prawnik  nie ponosi odpowiedzialności 
za szkodę, powstałą wskutek przekazania przez 
Klienta takich informacji lub dokumentów 

4. Axelo nie ponosi odpowiedzialności za brak 
możliwości skorzystania z Usługi dostępu do 
wsparcia prawnego w wyniku działania siły 
wyższej. Niezwłocznie po ustaniu przeszkody 
Axelo zobowiązane jest przystąpić do 
świadczenia Usługi dostępu do wsparcia 
prawnego.  

5. Axelo może odmówić udzielenia Wsparcia 
prawnego,  
w przypadku stwierdzenia:  
- udostępnienia przez Klienta osobom trzecim 
danych umożliwiających korzystanie z Usługi; 
- wykorzystywania przez Klienta świadczonej 
Usługi dostępu do Wsparcia prawnego w 
sposób sprzeczny z prawem.  
- że zadane przez Klienta pytanie zmierza do 
naruszenia lub obejścia obowiązującego prawa, 
- jeżeli Klient posłużył się zwrotem wulgarnym,  
jeżeli zapytanie narusza Regulamin w inny 
sposób. 

 
§ 7. 

Wniesienie reklamacji i sposób jej rozpatrzenia 
 

1. Reklamacje dotyczące realizacji Karnetu 
sportowego, Klient może wnieść bezpośrednio 
do Home Camp a w przypadku Usługi dostępu 
do wsparcia prawnego także do Axelo. 

2. Reklamacje należy składać na adres 
korespondencyjny Home Camp lub Axelo, 
(AXELO Business Services Sp. z o. o. Al. T. 
Rejtana 20, 35-315 Rzeszów 
z dopiskiem: Reklamacja Axelo Business 
Services) a także mailowo: 
biuro@kolodziejpawel.pl  lub 
reklamacje@dostepnyprawnik.pl  

3. W celu należytego rozpatrzenia reklamacji 
Klient może zostać poproszony o podanie 
danych umożliwiających identyfikację oraz o 
podanie okoliczności faktycznych niezbędnych 
do należytego rozpatrzenia reklamacji.  

4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w 
terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, w 
drodze tożsamej w jakiej Klient przesłał 
reklamację bądź na adres e-mail wskazany w 
reklamacji lub adres wskazany w 
korespondencji listownej. 
 
 

§ 8. 

tel:222765000
tel:222765000
mailto:biuro@kolodziejpawel.pl
mailto:reklamacje@dostepnyprawnik.pl


Zakończenie korzystania z Karnetu 
sportowego 

 
1. Karnet sportowy można wykorzystać wyłącznie 

w Okresie Ważności. 
2. Świadczenie Usługi wygasa  

a) z upływem okresu ważności Usługi 
b) po wykorzystaniu limitów usług wchodzących 
z zakres Pakietu, określonych w Załączniku nr 1 

3. Odnowienie Karnetu sportowego po upływie 
Okresu Ważności Usługi, jest możliwe po 
wyrażeniu zgody Klienta na objęcie go nowym 
Okresem Ważności Usługi. Home Camp, 
poinformuje Klienta o możliwości przedłużenia 
ważności Karnetu sportowego na kolejny Okres, 
w tym celu Klient, który korzystał z Bonu 
Towarowego ma możliwość zakupienia Bonu na 
kolejny Okres w serwisie www.openbenefit.pl.  

4. Na podstawie art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 
maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 
2014 poz. 827) Klientowi nie przysługuje prawo 
do odstąpienia od umowy odpłatnego nabycia  
Karnetu sportowego z uwagi na charakter 
świadczenia usług, których przedmiotem jest 
dostarczanie dedykowanych dla Klienta treści 
cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku 
materialnym, w przypadku gdy spełnianie 
świadczenia rozpoczęło się na wyraźne żądanie 
Klienta i po poinformowaniu go o utracie prawa 
odstąpienia od umowy nabycia. 

 

 

 

 

§ 9. 

Przetwarzanie danych osobowych, polityka 
prywatności 

 
1. Home Camp jako emitent Bonów Towarowych 

Pakietu Trening i Załatwianie Spraw 
Codziennych oraz wykonawca Usługi dostępu 
do treningów online jest Administratorem 
danych osobowych Klientów w rozumieniu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (zwanego dalej 
„RODO”).  

2. W Załączniku nr 3 do Regulaminu „Informacji 
dotyczącej przetwarzania danych osobowych” 
zawarte są szczegółowe informacje dotyczące 
celów, sposobów oraz zakresu przetwarzania 
danych osobowych Klienta a także informacje 
związane z przekazywaniem danych do Axelo w 
celu wykonania Usługi dostępu do wsparcia 
prawnego. 

3. Wobec Klientów korzystających z Konta Klienta 
HC, stosowana jest polityka prywatności 
dostępna na Platformie HOME CAMP. 

4. Administrator zapewnienia ochronę prywatności 
na poziomie co najmniej odpowiadającym 
standardom określonym w obowiązujących 

przepisach prawnych, w tym w szczególności w 
przepisach Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych, „RODO").  

 
§ 10. 

Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 
02.11.2021 roku.  

2. Usługi realizowane są na podstawie 
obowiązującego Regulaminu. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów 
prawnych jest sąd ustalony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Integralną część Regulaminu stanowią 
następujące załączniki: 

- Załącznik nr 1 –  zakres Pakietu TRENING I 
ZAŁATWIANIE SPRAW CODZIENNYCH. 

- Załącznik nr 2 - Informacyjna dotycząca 
przetwarzania danych osobowych   

 
 
 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Korzystania z Karnetu sportowego - Zakres Pakietu TRENING I 
ZAŁATWIANIE SPRAW CODZIENNYCH 

 

 
PAKIET TRENING I ZAŁATWIANIE SPRAW CODZIENNYCH 

Karnet sportowy – 1 miesiąc 
 

 STANDARD 

Treningi online  12 

Porady prawne 4 

Okres obowiązywania Usług 1 miesiąc  

Okres obowiązywania Karnetu 1 miesiąc 

Wartość  80 PLN 

 

TRENING ONLINE  

Treningi Online odbywają się wg określonego Harmonogramu o stałej godzinie: 06:30:  
 

 w poniedziałek: Trening funkcjonalny przeplatany ćwiczeniami i cardio 

 środa: Trening interwałowy przeplatany 2 blokami ćwiczeń. 

 piątek: Trening wytrzymałości siłowej 
 

Trening jest prowadzony na żywo online przy wykorzystaniu platformy internetowej. Po zakończonym 
treningu na żywo istnieje możliwość odtwarzania treningu, nie później jednak niż do północy tego 
samego dnia, w którym odbył się trening online. 
 
 

 

PORADY PRAWNE 

 Zakres wsparcia prawnego obejmuje porady prawne w zakresie spraw życia 
codziennego. 

 Porada prawna  w zakresie spraw życia codziennego - polega na udzieleniu odpowiedzi 
na problem prawny i wskazaniu jego rozwiązania na gruncie prawa polskiego w oparciu o 
przedstawiony przez Klienta stan faktyczny w sprawach związanych z  wszelkimi problemami 
prawnymi innymi niż sprawy związane z działalnością gospodarczą, niezależnie od dziedziny 
prawa, której dany problem dotyczy, jednak z wyłączeniem prawa podatkowego.  

 W ramach Usługi dostępu do wsparcia prawnego w okresie ważności usługi Klient jest 
uprawniony do uzyskania dodatkowych informacji dotyczących tego samego problemu 
prawnego, o ile stan faktyczny lub prawny sprawy nie zmienił się. Zmiana stanu faktycznego 
lub prawnego w ramach tego samego problemu prawnego powoduje konieczność 
wykorzystania nowej porady prawnej 

 
 

 



 Załącznik nr 2  do Regulaminu Korzystania z Karnetu sportowego - Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych . 

 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (zwanego dalej: „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, podanych w związku z wypełnieniem 
deklaracji przystąpienia do Karnetu sportowego dla  Pakietu TRENING I ZAŁATWIANIE SPRAW CODZIENNYCH jest: 
Paweł Kołodziej prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą  HOME-CAMP by PAWEŁ KOŁODZIEJ, ul. Józefa 
Ignacego Kraszewskiego, nr 189B, 33-380 Krynica Zdrój. 

2. U Administratora nie został powołany  inspektor ochrony danych osobowych, jednakże w każdym przypadku pozyskania 
informacji lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z Administratorem 
danych osobowych.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
1. umożliwienia korzystania z Karnetu sportowego dla Pakietu  TRENING I ZAŁATWIANIE SPRAW CODZIENNYCH 

i wchodzących w skład Pakietu usług, przy czym podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do 
zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  

2. rozpatrzenia reklamacji dotyczącej korzystania z Karnetu sportowego oraz usług wchodzących w jego skład –, a 
podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  

3. podatkowych i rachunkowych – gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia 
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

4. analitycznych i statystycznych – gdzie podstawą prawną przetwarzania jest  
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności 
klientów oraz w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności,  

5. marketingowych polegających na wysyłce informacji handlowych drogą elektroniczną i kontaktach  i 
telefonicznych (wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez klienta), gdzie 
 podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

6. archiwizacyjnym – gdzie podstawą przetwarzania jest niezbędność  
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest  
przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).   

4. Pana/Pani dane będą ujawniane w ramach realizacji umowy następującym odbiorcom:  
1. Axelo AXELO BUSINESS SERVICES Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie (adres: al. T. Rejtana 20, III p., 35-315 

Rzeszów) w celu realizacji Karnetu sportowego w części obejmującej Usługę dostępu do wsparcia prawnego. 

2. podmiotom współpracującym z administratorem w celu realizacji Karnetu sportowego, w tym bankom, podmiotom 
obsługującym systemy płatności elektronicznych, dostawcom usług pocztowych, podmiotom świadczącym usługi 
księgowe i prawne, podmiotom organizującym i zapewniającym obsługę prawną i informatyczną administratora 
w celu realizacji umowy. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji Karnetu sportowego oraz czas przedawnienia 

roszczeń wynikających z tej umowy, a w przypadkach określonych przez przepisy prawa przez czas niezbędny do 
realizacji obowiązków prawnych. 

7. Ma Pani/Pan prawo: 
1. żądania od administratora danych osobowych dostępu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania,  
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
3. przenoszenia danych osobowych, 
4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych 

odbywa się na podstawie zgody (wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem  
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), 

5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane i przekazywane w następującym zakresie: 

a) imię i nazwisko, 
b) numer telefonu ,  
c) adres poczty elektronicznej (e-mail), 

9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania 
umowy dotyczącej Karnetu sportowego.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 


