MERITON SPORDIKLUBI LIITUMISLEPING

SPORDIKLUBI ANDMED:
Nimi: Meriton Hotels AS
Registrikood: 10048350
Aadress: Toompuiestee 27 Tallinn 10149
Telefon: (+372) 6288 120
E-post:
sportclub.meriton.tallinn@parkinn.com
Arvelduskonto nr:
Swedbank
221038100395
SEB Pank
10002031605006
Nordea Pank 17002916415
Danske Bank 332157900006

KLIENDI ANDMED:
Ees- ja perekonnanimi:
Isikukood:
Aadress:
Telefon:
E-post:
Viitenumber:
Pank ja arvelduskonto nr:

Käesolev Liitumisleping (edaspidi Leping) on sõlmitud Meriton Hotels AS (edaspidi Spordiklubi), mida
esindab volikirja alusel ja Spordiklubiga liituja
(edaspidi Klient) (edaspidi ka Pool või koos
Pooled) vahel alljärgnevas:
1. Teenuse pakett ja selle kehtivus
1.1.
Spordiklubi osutab Kliendile allmärgitud teenust (tähistatud „x“-ga) (edaspidi Teenus)
Täispakett täiskasvanu
Täispakett Õpilane ja üliõpilane
Täispakett Pensionär
Päevane täispakett
Pakettide kirjeldus on toodud interneti aadressil www.meritonsport.ee.
1.2.
Leping kehtib
alates Spordiklubi kaardi aktiveerimisest (edaspidi Periood)
koos kõigi paketis ettenähtud teenuste ja soodustustega ning hinnakirjaga, mis on käesoleva
Lepingu lahutamatuks lisaks nr. 1, edaspidi (Hinnakiri). Klient maksab Teenuse eest
Spordiklubile punktis 4.3 toodud tasu (edaspidi Tasu).
1.3.
Teenuse pakett (sh liikmekaart) aktiveeritakse kahekümne nelja (24) tunni jooksul alates
Kliendi poolt tehtud punktis 4.3 toodud esimese osamakse laekumisest Spordiklubi Lepingus
toodud arvelduskontole või viivitamatult pärast esimese makse sooritamist Spordiklubis
kohapeal.

2. Liikmekaart ja liikmelisus
2.1. Spordiklubi annab Kliendile liikmekaardi. Liikmekaart maksab esmakordse liitumise puhul 5 EUR
(viis eurot). Juhul kui Kliendil on juba Spordiklubi liikmekaart, siis liitumistasu ei tule tasuda. Kaardi
kaotamisel (sh varastamisel) tasub Klient asenduskaardi väljastamise eest 5 EUR (viis eurot).
3. Lepingu ajutine peatamine ja ennetähtaegne lõpetamine
3.1. Kliendil on õigus Leping igal ajal etteteatamistähtaega järgides erakorraliselt üles öelda. Lepingu
erakorralise ülesütlemise korral tuleb Kliendil sellest Spordiklubi teavitada kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis vähemalt üks (1) kuu ette. Lepingu erakorralisel ülesütlemisel tasub Klient
Spordiklubile leppetrahvi, mille suurus võrdub Teenuse ühe (1) kuu Tasu suurusega. Kui Klient on
kokku leppinud Tasu pikema perioodi kohta kui üks kuu, leitakse ühe kuu tasu vastava proportsiooni
alusel. Juhul, kui paketi maksumus on Perioodi jooksul suurenenud, lähtutakse leppetrahvi
arvutamisel ülesütlemise ajal kehtivast Hinnakirjast. Ühekordse makse teinud Kliendi puhul
lähtutakse makse tegemise ajal kehtinud Hinnakirjast.
3.3. Kliendil on õigus anda Lepingust tulenevad õigused ja kohustused ühekordselt kolmandale
isikule üle vaid Spordiklubi eelneval kirjalikul nõusolekul. Lepingu üleandmisel tuleb Kliendil sellest
Spordiklubi teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt üks (1) kuu ette.
Lepingu üleandmisel ei rakendata Kliendile Lepingu punktis 3.2 kirjeldatud leppetrahvi. Lepingu
üleandmisel kuulub Kliendi poolt tasumisele Teenuse Tasu kuni Lepingu üleandmise kuupäevani. Kui
Klient on tasunud Teenuse eest ette pikema perioodi osas, tagastab Spordiklubi Kliendi poolt
tasumisele kuuluvat Tasu ületava Tasu osa Kliendile hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul Lepingu
üleandmise kuupäevast. Spordiklubil on õigus Kliendile tagasimakstavat Tasu osa tasaarvestada
Spordiklubi nõuetega Kliendi vastu.
3.4. Spordiklubil on õigus Leping erakorraliselt üles öelda juhul, kui:
3.4.1. Liikmekaarti kasutab selleks õigust mitteomav isik;
3.4.2. Kliendil on tekkinud võlgnevus mistahes Lepingujärgse makse tasumisel ja maksetähtaeg on
ületatud enam kui
kolmkümmend (30) kalendripäeva.
3.4.3 Klient on rikkunud Lepingu lisaks nr. 2 olevaid Spordiklubi reegleid.
4. Maksetingimused
4.1. Spordiklubi poolt Kliendile osutatava Teenuse sisu on kirjeldatud Hinnakirjas.
4.2. Pooltel on õigus sõlmida Tasu maksmiseks otsekorraldusleping tähtajaga, mis kattub
Perioodiga. Otsekorraldusleping on kolmepoolne kokkulepe Spordiklubi, Kliendi ja Kliendi poolt
näidatud panga vahel. Otsekorralduslepinguga võtab Klient endale kohustuse omada maksepäeval
Lepingus toodud pangakontol piisavalt vahendeid, et tasuda Lepingujärgseid
makseid.
Otsekorralduslepingus märgivad Pooled Tasu suuruseks Lepingu punktis 4.3. märgitud Tasu suuruse,
millele lisandub 40 (nelikümmend) eurot iga kalendrikuu kohta. Spordiklubi võib lisandunud
summast pöörata ühepoolselt täitmisele Lepingu punktis 5.1. kirjeldatud Hinnakirja korrigeerimisel
tekkinud Tasu muutuse.

4.3. Maksetähtaja ületamisel on Spordiklubil õigus nõuda viivist 0,15% tasumata summalt iga
tasumisega viivitatud päeva eest.
4.4. Klient annab käesolevaga nõusoleku, et võlgnevuse mittetasumise korral on Spordiklubil õigus
avaldada Kliendi võlgnevuse kohta andmeid maksehäirete registris ja anda võlgnevuse sissenõude
õiguse üle kolmandatele isikutele.
5. Muud tingimused
5.1. Spordiklubil on õigus Teenuse hinda ühepoolselt korrigeerida. Aastamakse teinud Kliendi
suhtes Teenuse hinna korrigeerimist ei rakendata. Hinnamuutusest teavitab Spordiklubi Klienti
vähemalt üks (1) kuu enne uute hindade jõustumist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
ette. Hinnamuudatusega mittenõustumise korral on Kliendil õigus Leping ühepoolselt erakorraliselt
üles öelda ilma Lepingu punktis 3.2 sätestatud leppetrahvi maksmata. Lepingu erakorralise
ülesütlemise korral tuleb Kliendil sellest Spordiklubi teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis vähemalt üks (1) kuu ette.
5.2 Lepingu allkirjastamisega kinnitab Klient, et ta on tutvunud Lepingu lisas nr. 1 oleva Teenuse
kirjelduse ja Hinnakirjaga ning lisas nr. 2 olevate Spordiklubi sisekorraeeskirjadega ning kohustub
neid järgima.
5.3. Klient kohustub viivitamatult teavitama Spordiklubi oma elukoha, postiaadressi ja muude
kontaktandmete
muutumisest.
5.4. Lepingule kohalduvad Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. Lepingust tulenevad vaidlused
püüavad Pooled lahendada rahumeelsete läbirääkimiste teel. Kui Pooltel ei õnnestu kokkulepet
saavutada, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.
6. Käesolev Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest
kummalegi Poolele jääb üks eksemplar.

......................................................
Spordiklubi

........................................................
Klient

Lisa nr. 1 liitumislepingule nr.
LIIKMEPAKETI KIRJELDUS JA HINNAKIRI
Jõusaal + veekeskus + rühmatreeningud
Paketis sisaldub:
-

Jõusaali, rühmatreeningute ja veekeskuse kasutamine E-P 9-22;
Soodustus -10% Meriton Spordiklubi liikmekaardiga kõikidest Meriton Grand Conference & Spa
hotellis asuvas Wellness Spaa ja juuksuri salongi tavahindadest.

Hind: 55 EUR/kuu

Lisa nr. 2 Privaatsuspoliitika
Me kogume teie kohta järgmisi andmeid:
isiklikud andmed: nagu nt ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, auto number, foto
kontaktandmed: telefoninumber, e-posti aadress
turvakaamera salvestised – juhul kui külastate meie ruume, kus asuvad turvalisuse kaalutlustel video
või muud elektroonilised või digitaalsed jälgimissüsteemid või seadmed
treeningute ajalugu
andmed isiklike eelistuste kohta
Üldjuhul saame andmed otse teilt, kui liitute meie spordiklubiga, broneerite treeningu või päringu
meie veebilehe või sotsiaalmeedia kanalite kaudu, telefoni või e-maili teel või ostate teenuseid otse,
meie juurde kohale tulles.
asutame teie andmeid teie poolt tellitud spordi- ja/või muude teenuste osutamiseks, samuti meie
tegevust reguleerivate seadustega meile pandud kohustute täitmiseks ning üldistel ärilistel
eesmärkidel, nagu näiteks:
isiklikud andmed – neid andmeid vajame teie isikusamasuse tuvastamiseks, mis omakorda on oluline,
et tagada teenuse osutamine isikule, kes selle tegelikult tellis
kontaktandmed – neid andmeid vajame teiega ühenduse võtmiseks.
andmed isiklike eelistuste kohta – kui me neid andmeid küsime või kui te omal valikul meile selliseid
andmeid avaldate, siis kasutame neid selleks, et osutada teile paremat, teie soovidest ja huvidest
lähtuvat teenust.
Kui te registreerimiskaarti ei täida, siis ei ole meil võimalik teile spordiklubi püsikliendikaarti väljastada
ja antud teenust osutada.
Teie andmete töötlemisel tugineme erinevatele õiguslikele alustele:
vajadus luua teiega lepinguline suhe või täita teiega sõlmitud lepingut
teie nõusolek - kui tugineme isikuandmete töötlemisel teie nõusolekule, siis teadke, et teil on õigus igal
ajal oma nõusolek tagasi võtta
vajadus teostada meie õigustatud huvisid, sh ettevõtte juhtimine ja üldise äritegevuse elluviimine;
seaduserikkumiste ja pettuste avastamine
vajadus kaitsta teie või mistahes teise inimese elulisi huvisid (nt avaldades teie andmed
õnnetusjuhtumi korral kiirabitöötajale)
muul seadusega lubatud alusel.

e ei jaga teie poolt meile usaldatud andmeid, väljaarvatud piiratud juhtudel, mida on kirjeldatud
allpool ja juhul, kui see on selles privaatsusteates kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik:
Meie tütar ja sidusettevõtted: võime teie isikuandmeid jagada oma tütar- või sidusettevõtetega, mis
kõik asuvad Euroopa Liidus.
Teenusepakkujad: nagu mitmed teised firmad võime tellida andmete töötlemise teenuseid
usaldusväärsetelt kolmandatelt teenusepakkujatelt, näiteks IT ja konsultatsiooniteenuseid;
Avaliku võimu organid ja valitsusasutused: me võime jagada andmeid asutustega, kui me oleme
seadusega kohustatud andmeid jagama või andmete jagamine on vajalik meie õiguste kaitseks;
Professionaalsed nõustajad ja muud: me võime jagada teie andmeid professionaalsete nõustajatega
nagu treenerid, audiitorid, advokaadid, raamatupidajad ja muud nõustamisteenust pakkuvad isikud;
Kolmandad isikud seoses ettevõtte tehingutega: Aeg-ajalt võime jagada teie andmeid kolmandate
isikutega korporatiivse tehingu, näiteks ettevõtte või selle osa müügi raames teisele ettevõttele.
Samuti ettevõtte ümberkorraldamise, ühisettevõtte loomise, ühinemise või muul viisil ettevõtte vara
või aktsiate ümberpaigutamise raames.
Juhul kui jagame teie andmeid ülaltoodud isikutega, siis tagame teie andmete kaitse meie ja sellise
isiku vahel sõlmitavas andmetöötluslepingus.
Me ei säilita ega saada teie isikuandmeid väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda ega riikidesse, mille
kohta ei ole direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 või selle järglasdokumendiks oleva määruse (EL)
2016/679 artikli 45 lõike 1 alusel kaitse piisavuse otsust tehtud.
Säilitame teie andmeid niikaua kuni see on vajalik erinevate andme töötlemise eesmärkide täitmiseks.
Ettevõte lähtub isikuandmete säilitamisel järgmistest kriteeriumidest:
nii kaua kui on vaja isikuandmeid säilitada selleks, et pakkuda oma teenuseid
kui isikul on ettevõtte juures kliendikonto või kliendikaart, siis säilitame isikuandmeid terve
konto/kaardi aktiivsusaja või nii kaua kui neid on vaja isikule teenuste osutamiseks
kui ettevõttel on seadusest tulenev, lepinguline või muu sarnane kohustus isiku andmete säilitamiseks,
siis seni kuni on vajalik sellise kohustuse täitmiseks
peale lepingulise suhte lõppemist säilitame teatud andmeid nii kaua, kui kaua on isikul
(andmesubjektil) või ettevõttel endal õigus esitada lepingu alusel nõudeid teise poole vastu
Näiteks, registreerimiskaardi andmeid säilitame 2 aastat alates kaardi täitmisest. Krediitkaardiandmeid
säilitame ainult niikaua kuni meievahelise majutusteenuse lepingu nõuetekohase täitmiseni.
Kui olete meile andud nõusoleku otseturustusmaterjalide edastamiseks, siis säilitame teie
kontaktandmeid seni kuni olete nõusoleku tagasi võtnud.
Teil on andmesubjektina järgmised õigused:

Õigus andmetega tutvuda – teil on õigus teada, milliseid andmeid teie kohta säilitatakse ja kuidas neid
töödeldakse.
Õigus andmete parandamisele – teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, juhul kui need on
ebaõiged.
Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – teil on teatud juhtudel õigus nõuda, et me teie
isikuandmed kustutaksime (nt kui meil ei ole neid enam vaja, te võtate tagasi meile andmete
töötlemiseks antud nõusoleku, jne).
Õigus töötlemise piiramisele – teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete
töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite andmetöötluse osas).
Õigus esitada vastuväiteid – konkreetsest olukorrast lähtuvalt on teil õigus esitada oma isikuandmete
töötlemise osas vastuväiteid kui teie andmete töötlemine toimub meie õigustatud huvist lähtudes või
avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võib esitada
vastuväiteid igal ajal.
Andmete ülekandmise õigus – teil õigus nõuda enda poolt meile edastatud andmete ülekandmist
endale masinloetaval kujul. Võite nõuda andmete ülekandmist ka otse teisele vastutavale töötlejale,
kuid seda ainult juhul, kui see on tehniliselt teostatav. Ülekandmise õigus kehtib ainult nende andmete
puhul, mida me töötleme teie nõusoleku alusel või teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.
Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – juhul, kui olete teid teavitanud, et teostame
automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa teid
puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et otsust ei
tehtaks üksnes automatiseeritud töötluse alusel.
Kui teil tekib selles teates toodud info osas küsimusi või soovite esitada taotlust andmesubjekti õiguste
teostamiseks, siis võtke meiega ühendust e-posti aadressil roland.kaljurand@parkinn.com.
Me teeme oma parima, et adresseerida teie taotlusi ja soove aegsasti ja ilma tasuta, välja arvatud
juhtudel, kus sellega kaasneks ebaproportsionaalne kulu. Kui te ei ole rahul meie poolt antud
vastusega, siis on teil võimalik pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Lisa nr. 3
SPORDIKLUBI SISEKORRAEESKIRI
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Klubiliikmele väljastatav klubi liikmekaart on personaalne. Võta klubisse tulles liikmekaart alati
kaasa. Liikmed, kes on tasunud liikmemaksu, kuid kellel ei ole liikmekaarti esitada, peavad
tasuma ühekordse tasu. Klubiliige peab vajadusel tõestama oma isikut. Liikmekaardi
kadumisest tuleb viivitamatult teavitada klubi vastuvõttu. Klubikaardi kaotamisel maksab uus
kaart 5 EUR.
Alla 16-aastastel lastel on jõusaalis viibimine lubatud üksnes lapsevanema või treeneri
järelvalve all.
Klubis ja treeningsaalides on välisjalanõudes viibimine keelatud.
Klubis tuleb kanda selleks ettenähtud jalatseid, mis ei määri rühmatreeningute põrandaid.
Klubi jõusaalis ning aeroobika saalides ei tohi viibida paljajalu ja palja ülakehaga.
Soovitame eelnevalt rühmatreeningutesse registreerida, sest kohtade arv on piiratud. Kui oled
end treeningusse registreerinud, kuid ei saa mingil põhjusel tulla, siis palun vabasta oma
broneering vähemalt 2 tundi enne trenni algust.
Rühmatreeningutesse koha broneerimine toimub interneti vahendusel broneerimissüsteemi
kaudu või telefoni teel.
Spordiklubisse sisenedes palun anna teada klienditeenindajale, kas lähed jõusaali,
veekeskusesse või rühmatreeningusse.
Rühmatreeningutes, jõusaalis ning mattidel treenides tuleb alati kasutada treeningrätikut.
Viimase puudumisel saab rätiku rentida veekeskuse vastuvõtust.
Jõusaali kardioseadmed tuleb puhastada pärast omapoolset kasutamist.
Kasuta treeningseadmeid heaperemehelikult ja reguleeri neid ettenähtud reeglite järgi. Küsi
nõu treenerilt treeningseadmete reguleerimise ja kasutamise kohta.
Pärast treeningut tuleb kõik spordiklubi kasutaja poolt kasutatud treeningvahendid asetada
tagasi nende ettenähtud kohtadele.
Trenni hilinemine segab teisi osalejaid. Ole täpne trenni jõudmisega.
Kui Sul on soov trennist enne trenni lõppu lahkuda, palume sellest treenerit teavitada, enne
trenni algust.
Rühmatreeningutel osalejatel palume treeningvahendeid koristada ära alles treeningu
lõppedes. Sellise käitumisega austad teisi klubi liikmeid.
Treeningsaalidesse ei ole lubatud kaasa võtta toitu, klaase ning ilma korgita pudeleid.
Prügi tuleb visata selleks ettenähtud prügikasti.
Klubi ruumides on keelatud suitsetamine ja alkoholi tarbimine.
Spordiklubi ning vee- ja saunakeskuse ruumides (sh dušši- ja riietusruumides) on lubatud viibida
kuni paketis märgitud kellaajani. Paketid, millel kellaaega pole märgitud, kehtivad E-P 7:0022:00. Külastusaja limiidi ületamisel rakendub lisatasu vastavalt kehtivas hinnakirjas olevale.
Enne basseini ja sauna kasutamist on kohustuslik järgida kõiki hügieeninõudeid.

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

Mobiiltelefoni kasutamine treeningruumides ei ole lubatud. Juhul, kui võtad
rühmatreeningusse kaasa mobiili, siis palun vaata, et see oleks trenni tehes hääletul režiimil.
Klubi ja kolmandate isikute varasse tuleb suhtuda heaperemehelikult. Klubiliige on kohustatud
hüvitama klubile ja/või kolmandale isikule tekitatud kahju.
Klubi ei vastuta väärisesemete kaotsimineku või kahjustumisega eest trenni ajal.
Väärisesemeid ja raha on võimalik hoida selleks ette nähtud seifis veekeskuse vastuvõtus.
Enne spordiklubi külastamist selgitab klubiliige enda jaoks välja temale sobivad ja mittesobivad
treeningud, konsulteerides vajadusel spordiklubi treeneritega või oma arstiga. Spordiklubi ei
vastuta treeningutel saadud traumade eest ja klubiliikme tervisliku seisundi eest.
Klubi kohustub juhendama ja nõustama klubiliikmeid seadmete kasutamisega seonduvates
küsimustes ning hoidma seadmeid töökorras. Klubiliige on kohustatud kasutama seadmeid
vastavalt nende kasutusotstarbele ja saadud instruktsioonidele. Pärast kardioseadmete
kasutamist on klubiliige kohustatud seadme enda järel puhastama.
Juhul kui ilmneb puudusi spordiklubi või treeningvahendite korrashoius, palume esimesel
võimalusel sellest teavitada spordiklubi personali.
Kapi kiibi, hoiukapi ja /või seifi võtme saab spordiklubi külastaja enda kasutusse treeningus
viibimise ajaks. Kapi kiibi,hoiukapi ja /või seifi võtme kaotamisel või kasutuskõlbmatuna
tagastamisel on klubil õigus nõuda trahvi summas 50 EUR.
Loomadega klubiruumides viibimine on keelatud.
Ohutuse eesmärgil ei ole alla 16-aastastele lastele klubi ruumides viibimine ning jõusaali
seadmete kasutamine ilma täiskasvanud saatjata või treenerita lubatud.
Õnnetuse korral helistada 112. Esmaabivahendid asuvad: I ja II korruse vastuvõtus.
Klubireeglite rikkumisel on spordiklubil õigus klubiliikme staatus ajutiselt peatada või isegi
lõpetada.
Klubil on õigus teha muudatusi klubi lahtiolekuaegades, hinnakirjas, tunniplaanis jne.
Klient treenib spordiklubis oma vastutusel. Terviseprobleemide esinemisel soovitame enne
treenimist konsulteerida perearstiga. Klient on kohustatud treenerit viivitamatult informeerima
vigastustest ja traumadest.
Klubi ei vastuta klientide isikliku vara eest. Vajadusel palume väärisesemed jätta miniseifi.
Samuti ei vastuta klubi haigestumiste või õnnetuste eest, mis on põhjustatud kliendi enda
tegevusest või vääramatu jõu mõjul (force majore).
Spordiklubis osutavad teenuseid ainult klubi poolt volitatud isikud. Liikmel on keelatud osutada
spordiklubis mistahes teenuseid (näiteks, kuid mitte ainult treeningu/nõustamise/juhendamise
läbiviimine jõusaalis või ujulas) kolmandatele isikutele (sh teistele liikmetele) ilma klubi kirjaliku
nõusolekuta. Juhul, kui klient osutab treeneri teenust teistele isikutele vaatamata spordiklubi
personali märkustele, siis on spordiklubil õigus tema leping ühepoolselt lõpetada ja rakendada
kliendile klubi kasutamise keeldu.
Klienditeenindajal on õigus klientidelt küsida isiku tuvastamiseks dokumenti.
Spordiklubisse unustatud ja leitud esemeid hoitakse klubi vastuvõtuletis 14 päeva.
Saunades ja pesuruumides ei ole lubatud kasutada õlisid, mett, soolasid ja muid keha- ja
näohooldusvahendeid.
Siseekorra reeglite rikkumises trahv 50 EUR.

