Regulamin świadczenia usług serwisu Zapisy.Tritime.pl
§1
Zapisy.tritime.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Tritime
Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Lesznie przy ul. Gabriela Narutowicza 49/2,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda IX Wydział
Gospodarczy KRS, KRS 0000506555, NIP 6972311736, REGON 302706350. Regulamin
określa zasady zawierana transakcji w serwisie zapisy.tritime.pl.
§2
Zapisy.tritme.pl jest serwisem internetowym, za pośrednictwem którego użytkownicy
mogą zapisać się do udziału w zawodach i dokonać zapłaty za udział w nich.
§3
Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej
przeglądarce.
§4
Aby zapisać się do zawodów, należy wybrać nazwę zawodów na stronie serwisu
(zapisy.tritime.pl) i wypełnić wskazany na niej formularz.
Zamówienie dokonywane jest przez wybór odpowiednich zawodów, wypełnienie pól
wymaganych i po zapisaniu się kliknięcie przycisku „OPŁAĆ”. Użytkownik przenoszony
jest na stronę wyboru sposobu płatności online.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy
płatności: Płatności online, Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard
Electronic, Maestro.
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Użytkownik
zostanie zapisany do zawodów a jego status zostanie oznaczony jako „potwierdzony” .
§5
1. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania
przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia

zapisania w serwisie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem.
2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego
paragrafu, Użytkownikowi, który dokonał płatności Zapisy.tritime.pl dokonuje zwrotu
płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument,
chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.
§6
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji,
Użytkownik zostanie dopisany do zawodów, usunięty z listy startowej, potwierdzony lub
zostanie mu zwrócona kwota, którą zapłacił za uczestnictwo w zawodach w zależności
od tego, czego reklamacja dotyczyła.

W sytuacji braku miejsc użytkownik może znaleźć się na liście rezerwowej. Jeśli nie
zwolni się miejsce użytkownik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty. Tritime poinformuje o
tym Użytkownika mailem bądź telefonicznie.
§7

Administratorem danych osobowych Użytkownika zbieranych za pośrednictwem
Serwisu Zapisy.tritime.pl jest podmiot określony w regulaminie zawodów lub w klauzuli
informacyjnej dotyczącej danych zawodów.

Dane osobowe Użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu
zbierane są w celu przeprowadzenia zawodów na podstawie umowy powierzenia
między Administratorem Danych Osobowych a Tritime Spółdzielnią Socjalną, a jeżeli
Użytkownik wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu mogą być :
- Firma hostingowa, administrator serwerów przechowujących bazę danych.
- W przypadku Użytkownika, który korzysta w Serwisie ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą przetwarzający dane udostępnia zebrane dane

osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w
Serwisie tj firmie Blue Media S.A.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Dane osobowe w serwisie Zapisy.tritime.pl przetwarzane są na podstwie Ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika
zawarte są w polityce prywatności

