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Sporta klubu Lemon Gym sniegto pakalpojumu izmantošanas noteikumi
I. Vispārīgie nosacījumi
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Sporta kluba Lemon Gym sniegto pakalpojumu izmantošanas noteikumi (turpmāk tekstā – “Noteikumi”) ir saistoši
visām personām, kuras izmanto sporta klubu Lemon Gym (turpmāk Noteikumu tekstā – “Sporta klubs”) sniegtos
pakalpojumus. Šie Noteikumi attiecas uz visiem sporta klubiem ar preču zīmi Lemon Gym. Sporta kluba
pakalpojumus atļauts sākt izmantot tikai Sporta kluba dalībniekiem (turpmāk Noteikumu tekstā “Dalībnieks”) pēc
rūpīgas iepazīšanās ar Noteikumiem, to apliecinot ar savu parakstu. Katram Dalībniekam ir jāuzrāda Sporta kluba
administratoram šo Dalībnieku identificējošu personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju. Ja Dalībnieks atsakās
iepazīties ar Noteikumiem un to apliecināt ar savu parakstu vai atsakās uzrādīt personu apliecinošu dokumentu,
Sporta klubs ir tiesīgs atteikt Dalībniekam Sporta kluba pakalpojumu sniegšanu. Nepilngadīgi Dalībnieki, kas
sasnieguši 15 gadu vecumu, fitnesa zālē drīkst sportot un atrasties, tikai iesniedzot viena no vecākiem vai
aizbildņiem rakstisku lūgumu (lūgums ir jāaizpilda sporta klubā kopā ar vecākiem vai aizbildņiem). Parakstot līgumu,
maksātājs drīkst būt tikai pilngadīga persona. Dalībnieku personas dati tiek apstrādāti attiecīgos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā. Ar Sporta kluba Privātuma politiku, kurā ir nostiprināti personas datu apstrādes mērķi un datu
subjektu tiesības, Sporta kluba apmeklētāji var iepazīties Sporta kluba administrācijā vai interneta vietnē
https://www.lemongym.lv/privatuma-politika-2).
Dalībnieki var izmantot Sporta kluba pakalpojumus tikai pēc personīgās dalības Sporta klubā noformēšanas
(turpmāk tekstā – “Dalība Sporta klubā” vai “Dalība“).
Dalībnieku personas dati glabājas un tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem un
citu tiesību aktu prasībām. Sporta kluba apmeklētāji Sporta kluba administrācijā var iepazīties ar Sporta kluba
privātuma aizsardzības politiku un datu subjektu tiesībām personas datu administrēšanas jomā. Visi Dalībnieku
personas dati, tai skaitā katra Dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, Sporta klubu
apmeklējumu datumi un laiki, veikto maksājumu informācija un Noteikumu 3. punktā minētie pirkstu nospiedumu
binārie kodi tiek uzglabāti pie mākoņservisa pakalpojumu sniedzēja - "Perfect Gym Solutions SA", Polijā reģistrētas
sabiedrības ar reģistrācijas numuru 0000540912, ar kuru Sporta klubs (kuru pārstāv "SIA Gym LV", reģistrācijas Nr.
40103878721) ir noslēdzis Latvijas Republikas tiesību aktiem atbilstošu vienošanos par datu glabāšanu un
konfidencialitāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un citiem tiesību aktiem. Minēto personas datu (tajā skaitā
Dalībnieku pirkstu nospiedumu, kas tiek izteikti binārajos kodos, kurus nav iespējams atkodēt vai izmantot, lai
nesankcionēti identificētu Dalībnieku) apstrādes mērķis ir nodrošināt Dalībniekiem efektīvu piekļuvi Sporta klubam
un tā sniegtajiem pakalpojumiem, nodrošinot Dalībnieku drošību Sporta klubu telpās, nepieļaujot trešo personu
nesankcionētu piekļuvi Sporta klubam, kā arī nodrošināt Dalībnieku kontroli, nepieļaujot, ka Dalība tiek
nesankcionēti nodota trešajām personām.
Personīgā dalība tiek piešķirta Dalībniekiem, kuri vēlas apmeklēt Sporta klubu. Dalībnieki, kuri ir noformējuši Dalību,
var to augšupielādēt savā Sporta kluba profilā un ieejai Sporta klubā izmantot pirkstu nospiedumus (neatgūstamais
pirkstu nospiedumu modelis). Pirkstu nospieduma modelis uzrādāms pēc ierašanās Sporta klubā. Dalībnieks ir
tiesīgs nepiekrist sava neatgūstama pirkstu nospiedumu modeļa datu izmantošanai. Ja Dalībnieks nepiekrīt, ka tā
neatgūstama pirkstu nospieduma modeļa dati tiek izmantoti Noteikuma Noslēguma nosacījumu 3. punktā
norādītajiem mērķiem, Dalībnieks Sporta kluba telpās var iekļūt izmantojot savu personu apliecinošu dokumentu,
kas jāuzrāda Sporta kluba personālam.
Dalība Dalībniekiem tiek piešķirta arī, pamatojoties uz atsevišķi rakstisku vienošanos. Atsevišķa rakstiska vienošanās
par Sporta kluba pakalpojumu sniegšanu tiek slēgta ar juridisku personu (par Sporta kluba pakalpojumu sniegšanu
šādas juridiskās personas darbiniekiem, pārstāvjiem utt.).
Dalībniekiem, kuri ir ieguvuši Dalību, jāsāk izmantot Sporta kluba pakalpojumus ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro
dienu laikā pēc tās apmaksas, ja attiecīgajā līgumā nav paredzēts cits Dalības aktivizēšanas termiņš. Ja Dalībnieks
nesāk izmantot Sporta kluba pakalpojumus šajā Noteikumu punktā vai attiecīgajā līgumā paredzētajā laika periodā,
attiecīgā abonementa tipa derīguma termiņš automātiski tiks uzskaitīts no šī datuma.
Dalība ir personificēta. To ir aizliegts nodot citām personām, pretējā gadījumā dalība tiks bloķēta bez iepriekšēja
brīdinājuma.
Katra Sporta kluba darba laiks ir norādīts tīmekļa vietnē www.lemongym.lv, kā arī šī informācija ir publiskota uz
katra Sporta kluba ieejas durvīm. Sporta klubs ir tiesīgs mainīt Sporta kluba darba laikus, izvietojot attiecīgus
paziņojumus redzamā vietā katrā klubā un tīmekļa vietnē www.lemongym.lv ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendārās dienas
iepriekš. Sporta klubu var slēgt uz periodu līdz 48 stundām, kamēr tiek veikti apkopes darbi. Šādās dienās
pakalpojumi Dalībniekiem netiks sniegti un viņi par to tiks iepriekš informēti.

II. Dalība
Dalības derīgums.
9.
Dalības derīgums Sporta klubos:
9.1

PREMIUM un PREMIUM FLEX dalība dod Dalībniekam tiesības apmeklēt visus Sporta klubus Lemon Gym Baltijā (iespējami
vairāki apmeklējumi dienā), kā arī:
•
Bezmaksas līguma iesaldēšana uz 4 nedēļām gadā (tikai PREMIUM dalībai);
•
Grupu nodarbības;
•
Iespēja nākt uz Sporta klubiem kopā ar draugu (arī grupu nodarbības, ja ir brīva vieta);

9.2

10.

YANGA ūdens aparāta lietošana (1 reizi 30 minūtēs 500 ml);
Lemon Gym E-trenera aplikācijas PRO versija;

COMFORT un FLEX dalība dod Dalībniekam tiesības apmeklēt tikai vienu izvēlēto Sporta klubu (iespējami vairāki apmeklējumi
dienā).

Dalības derīguma termiņš Sporta klubos (sākot no dalības aktivizēšanas dienas)
10.1. 1 mēn. dalības izmantošanas termiņš ir 30 kalendārās dienas.
10.2. 12 mēn. dalības izmantošanas termiņš ir 365 kalendārās dienas.

Aizstāšana.
11. Dalībnieki, kuriem ir viena kluba dalība, var mainīt klubu, to var izdarīt Sporta kluba reģistratūrā, samaksājot
papildus administrācijas maksu. Ja dalība tiek mainīta no lētākas uz dārgāku, Dalībniekam ir jāsamaksā dalības
maksas starpība saskaņā ar Sporta kluba reģistratūrā spēkā esošajām cenām dalības maiņas dienā. Dalības korekcija
Dalībniekiem tiek veikta automātiski uzreiz pēc nepieciešamās starpības apmaksas. Dalībnieks jebkurā laikā var
nomainīt dalību no COMFORT/FLEX uz PREMIUM/PREMIUM FLEX par standarta ikmēneša Pakalpojuma maksu.
12.

Dalībnieki, kuri vēlas dalību pārrakstīt uz citu personu, to var izdarīt vienu reizi, Sporta kluba reģistratūrā uzrakstot
iesniegumu un samaksājot papildus administrācijas maksu 5 EUR.

Izbeigšana.
13. Dalībniekiem, kuri ir iegādājušies dalību, samaksātā nauda atpakaļ netiek atmaksāta, izņemot gadījumus, kad
Sporta kluba vainas dēļ Dalībnieks nav varējis izmantot Sporta kluba pakalpojumus, un citos Noteikumos un
līgumos, kas noslēgti starp Dalībnieku un Sporta klubu, kā arī tiesību aktos noteiktos gadījumos.
14. Ja Dalībnieks atsakās no pakalpojumiem un tajā nav sporta kluba vainas, dalībnieks ir tiesīgs pieprasīt atdot par
dalību samaksātās maksas daļu, kas proporcionāla laikam līdz dalības termiņa beigām, tomēr, tikai sedzot Sporta
klubam tā rezultātā radušos tiešos zaudējumus, par kādiem uzskatāma Dalībniekam piešķirtā atlaide, iegādājoties
ilgtermiņa dalību, tas ir, starpība starp Dalībnieka samaksāto dalības maksu (rēķinot mēnešos) un reģistratūrā
pārdotā mēneša abonementa standarta cenu par laika periodu, kurā Dalībnieks apmeklēja Sporta klubu,
administrācijas maksu 3 EUR un citus tiešos zaudējumus, ja tādi būtu.
15. Ja Dalībnieks atsakās no pakalpojumiem Sporta kluba vainas dēļ, tam tiek atdota par dalību samaksātā maksas daļa,
kas proporcionāla nesniegto pakalpojumu laikam līdz dalības termiņa beigām.
16. Klientiem (fiziskām personām), kuru dalību ir apmaksājuši to darba devēji (uzņēmumi), nav tiesīgi paši pieprasīt
dalības izbeigšanu un atgūt naudu par to.
III. Vispārējie Dalībnieku uzvedības noteikumi un atbildība par to neievērošanu
17.
Sporta klubā un tā teritorijā Dalībnieks:
17.1 izmanto Sporta kluba pakalpojumus, īpašumu un inventāru atbildīgi un rūpīgi, veic visas iespējamās darbības,
lai, izmantojot Sporta pakalpojumus, nenodarītu kaitējumu sev, Sporta klubam, savai veselībai un īpašumam
vai citu Sporta kluba Dalībnieku un darbinieku veselībai un īpašumam;
17.2 nekavējoties informē Sporta kluba darbiniekus par savas vai citu Dalībnieku veselības pasliktināšanos vai
traumu, kas iegūta, izmantojot Sporta kluba pakalpojumus;
17.3 var fotografēt vai uzņemt video, tikai saņemot Sporta kluba vadības atļauju. Ja Dalībnieks pārkāpj šo prasību,
Sporta klubs patur tiesības izbeigt šāda Dalībnieka dalību, atgriežot maksu par nesniegtajiem pakalpojumiem;
17.4 fitnesa zālē obligāti jāvalkā sporta drēbes un slēgti sporta apavi, kas stabili satur pēdu;
17.5 pirms Sporta kluba aprīkojuma un inventāra izmantošanas iepazīstas ar aprīkojuma un inventāra
izmantošanas noteikumiem, kas izvietoti Sporta kluba telpās vai uz inventāra, vai aprīkojuma, bet jebkādu
neskaidrību gadījumā neizmanto šo aprīkojumu un inventāru, bet vēršas pie atbildīgajiem Sporta kluba
darbiniekiem, lai tie sniedz nepieciešamo informāciju;
17.6 izmanto Sporta kluba aprīkojumu un inventāru tikai atbilstoši tam paredzētajam mērķim, atbilstoši šī
aprīkojuma un inventāra izmantošanas noteikumos norādītajiem veidiem un kārtībai; neizmanto īslaicīgi
bojātu aprīkojumu un inventāru;
17.7 netraucē citiem Dalībniekiem izmantot Sporta kluba pakalpojumus. Dalībnieki, kuri pamanījuši citu
Dalībnieku neatbilstošu uzvedību, kas traucē pārējiem Dalībniekiem izmantot pakalpojumus vai arī var
apdraudēt pārējo Dalībnieku drošību un veselību, par to informē atbildīgo Sporta kluba darbinieku;
17.8 atlīdzina Sporta klubam nodarīto materiālo kaitējumu (par sabojātu aprīkojumu, inventāru, utt.), kas radies
Dalībnieka vainas vai nepilngadīgo personu, kas kopā ar tiem ieradušās, vainas dēļ, saskaņā ar Sporta kluba
uzrādīto zaudējumu novērtējuma aktu. Dalībnieks sedz Sporta klubam radītos zaudējumus ne vēlāk kā 3 (trīs)
kalendāro dienu laikā pēc zaudējumu novērtējuma akta iesniegšanas par zaudējumu radīšanu atbildīgajam
Dalībniekam, izņemot gadījumus, kad, Sporta kluba administrācijai vienojoties ar Dalībnieku, tiek noteikts
cits zaudējumu segšanas termiņš;
17.9 ievēro citus šo Noteikumu nosacījumus.
18. Sporta klubā ir aizliegts sniegt trenera pakalpojumus bez Sporta kluba piekrišanas.
19. Sporta klubs nesniedz īpašuma pieskatīšanas pakalpojumus, bet tikai nodrošina Dalībniekiem iespēju atstāt
līdzpaņemtās mantas noteiktās vietās. Personīgās lietas Dalībnieki atstāj Sporta kluba garderobē un ģērbtuves
skapīšos, kuri pēc mantu atstāšanas, Dalībniekiem ir jāaizslēdz. Sporta kluba fitnesa zālē ir stingri aizliegts ienest
sporta somas vai mugursomas, kā arī šaujamieročus (tajā skaitā gāzes) vai aukstos ieročus. Sporta klubs neuzņemas
atbildību par Dalībnieku ģērbtuvēs vai citās kluba telpās atstātām lietām. Sporta klubs neuzņemas atbildību par

Dalībnieku mantu nozaudēšanu un/vai sabojāšanu, izņemot gadījumus, kad tas noticis Sporta kluba vainas
dēļ. Dalībnieka Sporta klubā atstātās mantas tiek uzglabātas 7 kalendārās dienas pēc to atrašanas, bet pēc tam tās
tiek iznīcinātas. Atrastie dokumenti tiek nodoti policijai. Dalībniekam, izejot no Sporta kluba, skapītis ir jāatstāj
atslēgts. Ja skapītis pēc Sporta kluba darba laika tiek atstāts slēgts, slēdzeni pārgriež un Sporta klubs neuzņemas
atbildību par zaudējumiem.
20. Sporta kluba telpās un dušās aizliegts skūties, krāsot matus, žāvēt veļu un veikt citas nepiemērotas darbības.
21. Sporta klubs ir tiesīgs atteikt pakalpojumu sniegšanu personām, kuras pārkāpj šos Noteikumus, kā arī citām
nevēlamām personām, kuru uzvedība apdraud citu Sporta kluba Dalībnieku intereses un/vai ir nesavietojama ar
šiem Noteikumiem. Sporta kluba atbildīgie darbinieki ir tiesīgi pieprasīt Dalībniekiem, kuri ir pārkāpuši šos
Noteikumus, izbeigt Dalībnieka dalības derīgumu un atstāt Sporta kluba telpas. Nauda par šādu apmeklējumu
Dalībniekam netiks atmaksāta.
22. Ja Dalībnieki neievēro šos Noteikumus vai pārkāpj tos, kā arī gadījumos, kad Dalībnieks vairākkārt ar savu uzvedību
apdraud citu Sporta kluba Dalībnieku intereses vai vairākkārt ierodas Sporta klubā apreibinošo vielu ietekmē un
neuzklausa atbildīgo Sporta kluba darbinieku sniegtos likumīgos norādījumus, Sporta klubs ir tiesīgs izbeigt
Dalībnieka dalību un neielaist Sporta klubā Dalībnieku, kurš ir pārkāpis Noteikumus. Šādā gadījumā Dalībniekam
tiek atmaksāta par dalību samaksātās maksas daļa proporcionāli laika posmam līdz dalības termiņa beigām,
atņemot Sporta klubam Noteikumu neievērošanas rezultātā radītos tiešos pamatotos zaudējumus.
23. Ņemot vērā Sporta kluba darba un klientu apkalpošanas specifiku un to, ka Apmeklētāji patstāvīgi izmanto Sporta
klubu pakalpojumus, Apmeklētāji tiek informēti un piekrīt, ka Sporta kluba telpās noteiktos Sporta kluba darba
laikos var nebūt darbinieki.
IV. Dalībnieku veselība
24. Sporta klubs nodrošina Dalībniekiem iespēju izmantot tā sniegtos pakalpojumus, tomēr tas neizvērtē šo
pakalpojumu ietekmi uz konkrētā Dalībnieka veselību, kā arī negarantē šo pakalpojumu pozitīvo ietekmi, t.i.:
24.1 Ņemot vērā konkrētā Dalībnieka veselības stāvokli, Sporta kluba sniegtajiem pakalpojumiem var būt negatīva
ietekme uz Dalībnieka veselību, tādēļ apmeklētājam ir jābūt uzmanīgam un rūpīgam, pieņemot lēmumu par
Sporta kluba apmeklējumu un izvēloties konkrētus tā sniegtos pakalpojumus.
24.2 Pakalpojumi netiek sniegti personām ar veselības problēmām, kas var apdraudēt šo personu vai citu
Dalībnieku veselību un/vai dzīvību, drošību vai higiēnu (infekcijas slimības, nesaturēšana, cita veida
nesaturēšana utt.), tādēļ, saņemot šādu informāciju, Sporta klubs patur tiesības neielaist šādu Dalībnieku
Sporta klubā vai noteiktās tā zonās.
24.3 Sporta klubs neatlīdzina ne materiālo, ne nemateriālo kaitējumu, kas nodarīts Dalībnieka veselībai un dzīvībai
tā sniegto pakalpojumu rezultātā, izņemot gadījumus, kad šis kaitējums radies Sporta kluba vainas dēļ.
24.4 Ja Sporta kluba darbiniekiem rodas pamatotas šaubas par Dalībnieka veselības stāvokli, Sporta kluba
darbinieks ir tiesīgs lūgt Dalībnieku uzrādīt ārsta izziņu par savu veselības stāvokli. Dalībnieka Sporta klubā
uzrādītā ārsta izziņa netiek apstrādāta automātiski un netiek sistematizēta vai paredzēta datu sistēmas
veidošanai.
25. Izvēloties Sporta kluba pakalpojumus, Dalībnieks vispirms ņem vērā savu veselības stāvokli un šo pakalpojumu
iespējamo ietekmi uz to, tas ir:
25.1 Pirms Sporta kluba sniegto pakalpojumu izmantošanas, Dalībnieks pārliecinās, ka tā veselības stāvoklis ļauj
apmeklēt Sporta klubu un izmantot konkrētos sniegtos pakalpojumus.
25.2 Pirms uzsākt Sporta kluba sniegto pakalpojumu izmantošanu, Dalībniekam ieteicams pārbaudīt savu veselības
stāvokli un konsultēties ar ārstu.
25.3 Izmantojot Sporta klubā esošos instrumentus un pakalpojumus, Dalībnieki patstāvīgi izvēlas konkrētu sporta
aprīkojumu, treniņiem izmantoto aprīkojumu un fizisko slodzi, pamatojoties uz katra paša individuālajām
vajadzībām, personīgajām īpašībām un ietekmi uz organismu.
25.4 Dalībnieki, kuru veselības problēmas var apdraudēt viņus pašus vai citu Dalībnieku veselību un/vai dzīvību,
par to informē Sporta klubu.
25.5 Dalībnieki pilnībā uzņemas atbildību par sava veselības stāvokļa piemērotību Sporta kluba sniegto
pakalpojumu izmantošanai un par savu veselības stāvokli sniegto datu pareizību.
25.6 Visu atbildību par Dalībnieka veselības problēmām, ievainojumiem vai nelaimes gadījumiem, kas rodas,
apmeklējot Sporta klubu, uzņemas Dalībnieks, izņemot gadījumus, kad šis kaitējums radies Sporta kluba
vainas dēļ.
V. Papildu noteikumi fitnesa zālē
26. Dalībnieks ir informēts un piekrīt, ka viņš darbosies (trenēsies) Sporta kluba fitnesa zālē patstāvīgi, pats izvēloties
konkrētus trenažierus, instrumentus, iekārtas, kā arī fizisko slodzi, pamatojoties uz savām individuālajām
vajadzībām, personīgajām īpašībām un ietekmi uz organismu. Fitnesa zālē Sporta kluba darbinieku nebūs,
Dalībnieka treniņi fitnesa zālē notiks bez uzraudzības.
27. Pirms vingrinājumu veikšanas uz trenažiera, inventāra vai paklāja ir obligāti jāuzklāj auduma dvielis. Pēc
vingrinājuma veikšanas trenažieris ir jāatstāj citiem Dalībniekiem piemērotā lietošanas kārtībā. Trenažieru
piederumi, cits fitnesa zāles aprīkojums un svari jānoliek tiem paredzētās vietās.
28. Dalībnieks ir informēts un piekrīt, ka Sporta kluba fitnesa zālē ir aizliegts ienest un lietot sporta krītu ka arī citas
vielas, kas varētu bojāt vai sasmērēt sporta kluba īpašumu.

29.

Sporta klubs bloķē PREMIUM un PREMIUM FLEX Dalībnieku iespēju izmantot grupu nodarbības uz 1 nedēļu, ja
Dalībnieks ir veicis grupu nodarbības rezervāciju un 2 reizes nav ieradies uz rezervēto treniņu laicīgi neatceļot
rezervāciju .
VI. Noslēguma nosacījumi
1. Es, __________________________________ (vārds, uzvārds)
zemāk
parakstījies
(-usies)
esmu
iepazinies
(-usies)
ar
Sporta
kluba
Privātuma
politiku
(https://www.lemongym.lv/privatuma-politika-2), iepazinies ar šiem Noteikumiem, apņemos tos ievērot un uzņemos
pilnu atbildību par Noteikumos noteikto prasību un pienākumu neievērošanu, kā arī sekām, kas radušās to
neievērošanas dēļ.
2. Dalībnieks piekrīt vai nepiekrīt, ka tā neatgūstams pirkstu nospieduma
Piekrītu
Nepiekrītu
modelis tiek izmantots precīzākai klientu identificēšanai zādzību un


nelaimes gadījumu gadījumos un tiek glabāts Sporta kluba klientu datubāzē
līdz dalības beigām.
3. Dalībnieks (piemērojams tikai tad, ja Dalībnieks atsakās sniegt pirkstu
Piekrītu
Nepiekrītu
nospiedumu paraugu neatgūstama pirkstu nospieduma modeļa


izveidošanai vai to nav iespējams nolasīt) piekrīt vai nepiekrīt, ka to
fotografē klienta identitātes noteikšanai, un piekrīt vai nepiekrīt, ka klienta
fotogrāfija tiek glabāta Sporta kluba klientu datubāzē.
4. Piekrišana izmantot neatgūstamu pirkstu nospieduma modeli, fotogrāfiju, kā arī saņemt paziņojumus tiešā
mārketinga nolūkā jebkurā brīdī var tikt atsaukta, informējot par to Sporta klubu e-pastā privatums@lemongym.lv.
5. Pēc apmeklētāja lūguma šo Noteikumu un (vai) Privātuma politikas noraksts tiek izsniegts apmeklētājam Sporta
kluba reģistratūrā vai nosūtīts uz apmeklētāja norādīto elektroniskā pasta adresi.
6. Šie noteikumi ir obligāti un attiecas arī uz apmeklētājiem, kuriem tiek piešķirta vienreizēja atļauja izmantot Sporta
kluba pakalpojumus tādā apmērā, kādā tas atbilst vienreizējā apmeklējuma nosacījumiem. Šādi apmeklētāji netiek
fotografēti identifikācijas nolūkiem un to pirkstu nospiedumu modeļu dati netiek apstrādāti.
Iepazinos:
............................................................................................................................................
(paraksts)
Ja rodas izmaiņas tirgus apstākļos vai tirgu regulējošajos tiesību aktos, kā arī citu objektīvu iemeslu dēļ, Sporta klubu Lemon Gym
administrācija ir tiesīga atjaunināt Noteikumus, par to informējot klientus tīmekļa vietnē www.lemongym.lv 10 dienas pirms
šādas noteikumu atjaunināšanas un par to paziņot, izvietojot attiecīgus paziņojumus Sporta klubu reģistratūrā vai uz paziņojuma
dēļa.
Lemon Gym Sporta kluba Noteikumu pilnīgā un aktuālā redakcija sniegta un ar to var iepazīties tīmekļa vietnē www.lemongym.lv
Nepieciešama Jūsu piekrišana mūsu sūtīto paziņojumu tiešā mārketinga nolūkos saņemšanai e-pastā, īsziņās, pa tālruni.
Pirmkārt, apstipriniet savu vecumu:

 Apstiprinu, ka man ir 15 vai vairāk gadi.
Savu piekrišanu lūdzam paust zemāk.
Piekrītu/nepiekrītu
paziņojumus

saņemt

tiešā

mārketinga

Piekrītu


Nepiekrītu


Piekrītu/nepiekrītu, ka man tiktu izveidots konts Lemon
Gym mobilajā lietotnē

Piekrītu


Nepiekrītu


Ja nākotnē vairs nevēlēsities saņemt Lemon Gym Jums sūtīto informāciju uz elektronisko pastu, tālruni vai īsziņā, jebkurā brīdī
varēsiet atcelt savu piekrišanu, atsūtot vēstuli uz privatums@lemongym.lv. Vairāk informācijas atradīsiet mūsu Privātuma
politikā www.lemongym.lv.
.....................................................................................................
(paraksts)

