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1. Karta Saunamaniaka upoważnia do 25% rabatu tylko na bilety do strefy Saunarium (bilet 1h Saunarium, bilet 3h 
Saunarium, bilet cały dzień Saunarium, dopłata czasowa sauna). Nie upoważnia do zniżki przy zakupie biletu 
łączonego (Basen + Saunarium) oraz na usługi SPA. 

2. Koszt wykupienia karty wynosi 200zł. 
3. Okres ważności karty wynosi 12 miesięcy od dnia zakupu, chyba że nabywca w momencie jej zakupu 

zadeklaruje inaczej.. 
4. Karta Saunamaniaka jest kartą imienną, upoważnia do rabatu jedynie posiadacza karty. 
5. Rabat Karty Saunamaniaka nie łączy się z innymi promocyjnymi biletami Saunarium oraz kartami wartościowymi 

(Karta podarunkowa oraz Karta mieszkańca). 
6. Karta nie upoważnia do zakupu biletu w obniżonej cenie w dniach, w których organizowane są eventy Saunowe. 
7. Przy wyrobieniu Karty Saunamaniaka, klient zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska, nr tel. oraz e-maila. 

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji usług zakupionych za 
pośrednictwem karty. 

8. Karta Saunamaniaka upoważnia klienta do korzystania z rabatu uwzględniając aktualnie obowiązującą taryfę 
(cennik). 

9. Posiadacz karty wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach identyfikacji użytkownika karty.  
10. W sytuacji zagubienia karty, nie wyrabiamy duplikatu. Identyfikacja klienta będzie odbywać się na podstawie 

danych osobowych oraz zdjęcia w punkcie kasowym. 
11. Wykupienie Karty Saunamaniaka jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Karty Saunamaniaka oraz 

Regulaminu Aqua & Spa Saunarium. 
12. Administratorem danych osobowych jest Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-313) przy ul. Tatrzańskiej 10 i przetwarzane są one w celu 
umożliwienia świadczenia usługi. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 RODO 
– tj. przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy (świadczenia usług). Osobom, których dane są 
przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do nich, ich poprawiania, usuwania, sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia do innego administratora danych. Dane przetwarzane będą przez 
okres niezbędny do wykonania usługi objętej kartą. 
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