
Regulamin programu „Fit Elite Magdy Drażby” 
 

§ 1.Postanowienia ogólne 
 

1.  Organizatorem programu „Fit Elite Magdy Drażby” jest firma Med View Marek Drażba, z siedzibą 
w Gdyni, ul. Chabrowa 93/6, NIP: 584 147 59 39, właściciel marki Magda Drażba Dietetyka i Fitness.  
 
 2.  Program „Fit Elite Magdy Drażby” jest realizowany w formie zdalnej, z wykorzystaniem narzędzi 
wirtualnych, takich jak strona internetowa https://magdadrazba.pl/ , e-mail, program do 
wideokonferencji Zoom oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych, na dedykowanej, 
zamkniętej grupie na Facebook pod nazwą Fit Elite III Edycja. 
 
3.  Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://magdadrazba.pl/  
 
4. Regulamin stanowi podstawę organizacji programu “ Fit Elite Magdy Drażby” i określa warunki 
uczestnictwa i opis programu. 

§ 2. Warunki uczestnictwa 
 

1.  Uczestnikami programu „Fit Elite Magdy Drażby” mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, 
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie 
ćwiczeń o charakterze fitness oraz stosowanie zasad żywienia rekomendowanych dla osób zdrowych.  
 
2.  Do programu „Fit Elite Magdy Drażby” zakwalifikowane zostaną osoby, które wyślą prawidłowo 
wypełnione zgłoszenie i dokonają wpłaty za udział w programie. 
 
3. Zgłoszenie się do programu „Fit Elite Magdy Drażby” jest jednoznaczne ze szczegółowym 
zapoznaniem się z Regulaminem i jego zaakceptowaniem.   
 

§ 3. Sposób zgłaszania się do programu „Fit Elite Magdy Drażby” 
 

1.  Zgłoszenia do wzięcia udziału w programie można dokonać poprzez zakup w sklepie internetowym 
https://magdadrazba.pl/produkt/program-fit-elite-magdy-drazby/ produktu o nazwie „Program Fit 
Elite Magdy Drażby”. 
 
2.  Zgłoszenie do programu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody o następującej treści:  
„Wyrażam, zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. tzw. RODO*, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich 
danych osobowych oraz danych o stanie zdrowia przez Med–View Marek Drażba, zarejestrowaną w 
Gdyni, ul. Chabrowa 93/6, w celu zrealizowania usługi oraz komunikacji za pośrednictwem telefonii 
komórkowej i poczty elektronicznej, w ramach udziału w programie Fit Elite Magdy Drażby. 
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, 
tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi 
przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie. Zostałam /-em również poinformowany o celu ich 
zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie 
będą udostępniane innym podmiotom.” 
 
3. Zgłoszenie do programu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera na 
adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do programu. Uczestnik w każdej chwili ma prawo wypisać się z 
listy subskrybentów i zrezygnować  z otrzymywania newslettera.  
 

§ 4. Opis programu „Fit Elite Magdy Drażby” 
 

https://magdadrazba.pl/
https://magdadrazba.pl/produkt/program-fit-elite-magdy-drazby/


1. Czas trwania programu: 15 listopada 2021 – 15 grudnia 2021r. 
 
2. Zakres programu: 
 
Program „Fit Elite Magdy Drażby” jest autorskim rozwiązaniem, mającym na celu skuteczną redukcję 
masy ciała oraz stworzenie podstaw do trwałej zmiany stylu życia na zdrowszy.  W ramach programu 
uczestnicy realizują wspólny, kompleksowy plan działania, zawierający wskazówki w zakresie 
żywienia i aktywności fizycznej oraz otrzymują szeroki zakres wsparcia, motywacji i wiedzy.  
Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów, w którym znajduje się: 
- Planer, czyli kompletny program działania rozpisany na 30 dni  
- 14 dniowy jadłospis do wykorzystania przez miesiąc z listą zamienników produktowych. 
- Filmy instruktażowe z 3 treningami (wzmacnianie, spalanie i trening outdoor). 
- Dostęp do zamkniętej grupy na FB i/-lub IG, na której będą odbywać się spotkania motywacyjne, 
kontrolne pomiary i warsztaty pełne praktycznych porad i wskazówek, inspiracje treningowe 
 

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych. 
 

1. Administratorem danych osobowych jest firma Med–View Marek Drażba, zarejestrowana w Gdyni, 
ul. Chabrowa 93/6.  
 
2. Przetwarzane dane obejmują:  imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, masa 
ciała, wzrost, obwód talii, obwód bioder  i są gromadzone w celu zrealizowania usługi oraz 
komunikacji za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej, w ramach udziału w 
programie Fit Elite Magdy Drażby. 
 

§ 6. Postanowienia końcowe 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
2. Organizator nie odpowiada za ewentualne urazy, szkody  i uszczerbek na zdrowiu powstałe w 
wyniku realizacji programu. 


