MEDLEMSVILLKOR HOS SWETEC FUNCTIONAL GYM/SFG
När du ingår medlemskap godkänner du avtalsvillkor nedan.

§ 1. Medlemskap
•
•

•

•
•
•
•

Medlemskap, ansöker man om i receptionen och SFG äger rätt att godkänna varje medlemskap ansökan innan man tränar i
SFG´s lokaler.
Medlemskortet/Taggen innehå ller medlemsinformationen ä r personligt. Ett eget trä ningskort och en egen trä ningstagg ä r
obligatoriskt - du få r inte lov att gå in i lokalerna utan egen giltig medlemskort/tagg eller med nå gonannans kort. Att slä ppa in
nå gon i vå ra lokaler utan giltig kort/tagg eller lå na ut sin kort/tagg eller att gå in i lokalerna med annans kort/tagg debiteras
med 3000kr per förseelse. SFG har rä tt att stä nga av kunden och vä gra kunden en nytt kort/tagg. Open tagg gäller ENDAST
vid autogiro.
Minimiå ldern fö r att teckna fullvä rdigt medlemskap med trä ningstagg ä r 18 å r. Frå n å ret man fyller 15 å r få r man kö pa
trä ningskort (med tagg) med må lsmans tillstå nd och ensam uppehå lla sig i lokalerna. Frå n å ret man fyller 10 å r få r man kö pa
trä ningskort (med ej tagg) med må lsmans tillstå nd och trä na i må lsmans sä llskap, alternativt utan må lsman på
instruktö rsledda pass eller vid personlig trä ning. Barn under 10 å r utan trä ningskort kan vistas i LOUNGEN, ä ven på
obemannade tider. Barn utan trä ningskort få r ej uppehå lla sig i stora gymmet - INGA UNDANTAG oavsett tid på dygnet.
Barn ska vistas i LOUNGEN så man inte stör någon i träningslokalen, i de fall de inte uppehåller sig i lokalen för att träna,
alternativt är angiven plats av ansvarig.
SFG har rä tt att, med fö r kunden bindande verkan, ä ndra avtalets allmä nna villkor. Vid ä ndringar i avtalsvillkoren kommer
SFG att informera kunden om avtalsfö rä ndringar via hemsida, email eller sociala media. Kunden godtar att priser, ö ppettider,
trä ningsschema, och avtalsvillkor kan komma att fö rä ndras ö ver tid och justeras automatiskt efter bindningstidens utgå ng.
Kunden ska vara sä rskilt noga med att hjä lpa till att hå lla god ordning i Swetec`s lokaler genom att lä gga tillbaka utrustning
dä r den hö r hemma efter anvä ndning.
Kunden godtar att SFG PASS/GRUPP träning går ALLTID före open-gym träning samt att lokaler kan vid obestä mda tider vara
stä ngda fö r kunden i en eller flera dagar i strä ck med anledning av storstä dning, fö relä sning, utbildning eller annan aktivitet
dit kunden inte kan garanteras tillträ de. SFG ansvarar inte fö r utebliven mö jlighet fö r kunden att trä na i Swetec´s lokaler
beroende på omstä ndigheter utanfö r SFG´s kontroll, så som exempelvis vattenskador, brand, strejk, naturkatastrofer,
myndighetsbeslut eller liknande fall.

§ 2. Medlemskort och kontaktinformation
•
•
•
•
•

Kunden ska ALLTID checka in med sitt medlemskort/tagg vid receptionerna. Om man glömt skall man meddela i
receptionen/coach.
Vid fö rlust av trä ningskort/tagg eller om den skadas så att den blir obrukbar ska detta omgå ende anmä las till receptionen,
som då utfä rdar en ny kort/tagg mot en ersä ttning av 200 kr.
Medlemmar ä r skyldig att omgå ende meddela SFG om ä ndringar av namn, adress, telefonnummer och andra lä mnade
uppgifter.
SFG har rä tt att skicka information till medlemmen frä mst via e- post till medlemmens angivna e-postadress. Medlemmen
ansvarar fö r att ha angivit en giltig e-postadress. SFG kan ä ven skicka information via sms eller brev.
Vill du INTE ha fler utskick från oss har du möjligheten att avanmäla dig från utskick via länken i utskicket.

§ 3. Betalning
•

•
•

•

Avtalat pris fö rutsä tter att betalning sker på ö verenskommet vis. SFG fö rbehå ller sig rä tten att debitera rä nta enligt lag,
administrativa avgifter, på minnelseavgifter och inkassokostnader vid fö rsenad eller utebliven betalning. Om medlem blir
avstä ngd p.g.a. att betalning inte erlagts innebä r detta inte att trä ningstiden fryses utan den lö per som vanligt och fö rbrukas
så ledes. Fakturor skickas med tio dagars betaltid. Eventuella invä ndningar mot fakturor ska vara oss tillhanda senast å tta
dagar efter fakturadatum.
Kunden ä r personligt betalningsansvarig gentemot SFG. Detta gä ller ä ven om nå gon annan vid tecknandet av medlemsskap
angivits som ansvarig fö r betalningen. Betalaren behöver inte vara aktiv kund hos SFG.
Betalning via Autogiro
Betalning av trä ningsavgift ska ske må nadsvis i fö rskott den 28:e och avser betalning fö r kommande kalendermå nad. Kunden
fö rbinder sig att tillse att beloppet finns på uppgivet konto senast bankdagen fö re den 28:e. Om den 28:e befinner sig på en
helgdag sker dragningen på kundens konto på fö ljande bankdag. Avisering av betalningar enligt Autogiromedgivandet anses
gjorda tillsvidare genom dessa villkor. Om debitering via autogiro ej kan ske frå n kundens konto vid ordinarie
dragningstillfä lle, kommer SFG att fakturera kunden det utestå ende beloppet med tio dagars betalningsvillkor. SFG
fö rbehå ller sig rä tten att debitera rä nta enligt lag, administrativa avgifter, på minnelseavgifter och inkassokostnader vid
fö rsenad eller utebliven betalning. Om kunden blir avstä ngd p.g.a. att betalning inte erlagts innebä r detta inte att trä ningstiden
fryses utan den lö per på som vanligt och fö rbrukas så ledes.
Prisjustering under löpande avtal
Kampanjavtal som betalas via autogiro ä ndras automatiskt efter bindningstiden till då aktuellt ordinariepris. Retroaktiva
prisjusteringar gö rs inte. Vid tecknade av Fysisk Aktivitet på Recept gäller priset fram till avtalet utgång Dä refter gå r priset
ö ver till ordinarie.
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§ 4. Avtalstid
•
•
•
•
•
•

•

VIP – ÅRSMEDLEMSKAP är 12 månader bindningstid med tre må naders uppsä gningstid. Uppsägning via hemsidan.
(medlemskap)
MEDEL + är 6 månader bindningstid med 30 dagar innan slutdatum. Uppsägning via hemsidan. (medlemskap)
Övriga medlemskap med autogiro skall sägas upp via hemsidan och ska sä gas upp senast den 20:e i må naden fö r att kunna
avslutas samma må nad, annars betalar man ä ven fö r efterfö ljande må nad.
Vid trä ningskort dä r hela summan erlagts vid kö pet sker ingen automatisk fö rlä ngning av trä ningskort.
ALLA uppsägningar skall göras via hemsidan via ”bli medlem” finns fliken ”avsluta medlemskap” Sedan skall
medlemskortet/tagg lämnas in.
Kunden å tar sig betalningsansvaret fö r den totala avgiften fö r den avtalade bindningstiden. Avtalet kan inte, om inte annat
avtalas och med undantag av avstä ngning frå n SFG:s sida, avslutas innan bindningstiden har utgå tt. Vid betalning via autogiro
fö rlä ngs trä ningskortet automatiskt lö pande efter bindningstidens utgå ng. Kunden kan, efter att avtalad bindningstid fö r
trä ningskortet utgå tt, nä r som helst sä ga upp sitt medlemskap. Vid Ab rskort gä ller ä ven hä r tre må naders uppsä gningstid, då
betalar kunden fö r den må nad som innefattar datumet fö r uppsä gning, samt fö r efterfö ljande två må nader. Vid Halvå rskort
gä ller två må naders uppsä gningstid.

§ 5. Frysning, överlåtelse och uppsägning av träningskort
•

•
•

•

SFG kan under omstä ndigheter som vid lå ngvarig sjukdom, skada, graviditet, militä rtjä nstgö ring eller lä ngre utlandsvistelse
godkä nna ansö kningar om ett kostnadsfritt uppehå ll i medlemskapet i de fall omstä ndigheterna styrkas med intyg eller
liknande underlag. Lä ngden på ett godkä nt uppehå ll ä r minst 2 må nader eller maximalt 1 å r per avtalsperiod. Under
uppehå llet få r kunden inte trä na i SFG´s lokaler. Under uppehå llet debiteras kunden inte fö r sitt trä ningskort och kundens
bindningstid fö rlä ngs i samma utsträ ckning som det godkä nda uppehå llet. SFG fö rbehå ller sig rä tten att avslå ansö kan om
uppehå ll i de fall omstä ndigheterna inte kan styrkas.
Efter det att frysningsperioden lö pt ut aktiveras trä ningskortet automatiskt. Frysning kan inte gö ras i efterhand.
Od verlå telse av trä ningskortet kan ske 1 gå ng, dvs. den som ö vertagit ett trä ningskort kan inte i sin tur ö verlå ta det. Vid
ö verlå telse av trä ningskort ska ö verlå tande kund betala en ö verlå telseavgift på 300 kr till SFG. Od vertagande kund ska betala
199 kr i introduktionsavgift samt skriftligt acceptera dessa villkor och slutligen godkä nnas av SFG. Lö pande må nadsavtal,
ö ppnings- och kampanjerbjudanden kan inte ö verlå tas.
Uppsä gning av trä ningskort ska ske på sä rskild blankett som hä mtas ut i receptionen under SFG´s bemannade ö ppettider.
Uppsä gningen rä knas som genomfö rd nä r bå de SFG och kunden har vars ett undertecknat likalydande exemplar av
uppsä gningsblanketten. Trä ningskortet kan alltid avbrytas av SFG med omedelbar verkan om kunden bryter mot nå gon av
avtalets bestä mmelser. Kundens betalningsskyldighet kvarstå r uppsä gningstiden ut.

§ 6 Hälsotillstånd
•

Medlem ansvarar sjä lv fö r att hans/hennes hä lsotillstå nd ä r så dant att medlem utan risk klarar att delta i aktiviteterna hos
SFG. Kunden godtar och fö rbinder sig att fö lja alla anvisningar och uppmaningar frå n SFG´s personal gä llande kundens
trä ning, hä lsa och agerande.

§ 7. Trivselregler och träningsföreskrifter
•

•

Lokalerna ä r avsedda fö r trä ningsrelaterad verksamhet och få r av kund uteslutande nyttjas fö r trä ning. Det å ligger kunden att
fö lja gä llande trivselregler och de anvisningar avseende trä ningsmetoder och anvä ndning av utrustning som meddelas,
skriftligen eller muntligen, av SFG:s personal. Kunden fö rutsä tts alltid uppträ da på ett sä tt som inte stö r ö vriga kunder eller
personal. Om kunden uppträ der stö rande eller inte fö ljer trivselregler och anvisningar har SFG rä tt att begrä nsa de tider
kunden få r vistas på anlä ggningen eller helt avbryta trä ningskortet, varvid kundens betalningsskyldighet fö r på gå ende
avtalsperiod bestå r.
Medlem få r inte bedriva konkurrerande verksamhet i SFG´s lokaler, till exempel personlig trä ning utan sä rskilt tillstå nd frå n
SFG. Medlem få r heller inte bedriva marknadsfö ring fö r egen verksamhet i SFG´s lokaler, på Facebooksidan eller nå gon av
vå ra Facebookgrupper utan sä rskilt tillstå nd frå n SFG. Trä ningskortet kan alltid avbrytas av SFG med omedelbar verkan om
kunden bryter mot nå gon av avtalets bestä mmelser. Kundens betalningsskyldighet kvarstå r uppsä gningstiden ut.

§ 8. Doping
•

Vi tar avstå nd frå n alla former av doping, narkotika och alkohol enligt svensk narkotikalagstiftning. Vi jobbar med PRODIS
metod fö r 100% Ren Hå rdträ ning. Misstanke om brott kan resultera i polisanmä lan och avstä ngning. Vid dom i tingsrä tt få r
trä nande två å rs trä ningsfö rbud hos SFG frå n dagen då domen fö ll.

§ 9. Ansvar för olycksfall och ägodelar
•

Kunden ska sjä lv ansvara fö r sin hä lsa och sin sä kerhet i samband med vistelse i SFG´s lokaler och å tar sig att fö lja SFG´s ALLA
skriftliga och muntliga sä kerhetsfö reskrifter, ordningsregler och anvisningar. Att bryta mot vå ra sä kerhetsfö reskrifter eller
anvisningar kan resultera i avstä ngning.
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•

•

Kunden ä r vä l infö rstå dd med att en trä ningsanlä ggning utgö r en miljö dä r riskmoment fö rekommer. Kunden bä r alltid sjä lv
ansvaret fö r sina handlingar, beslut och fö ljderna av dessa. Må lsman ansvarar alltid fö r minderå rigas trä ning och eventuella
skador som uppkommer i samband med denna. SFG ansvarar inte fö r skador eller olyckor som kunden hä ndelsevis orsakar
under sin vistelse i SFG´s lokaler. SFG ansvarar inte fö r och ersä tter inte fö rlust eller skada på saker som kunden medfö r i
SFG`s lokaler. Kunden godtar och fö rbinder sig att fö lja alla anvisningar och uppmaningar frå n SFG`s personal gä llande
kundens trä ning, hä lsa och agerande. Ohö rsamhet frå n kunden kan leda till att kunden kan komma att stä ngas av, delvis eller
helt frå n trä ningspass och/eller frå n SFG`s lokaler. SFG ansvarar inte fö r skador eller olycksfall gä llande barn utan giltigt
trä ningskort.
I de fall kunden orsakar skada på trä ningsutrustning eller lokal så blir kunden betalningsskyldig fö r skadorna.

§ 10. Prisändringar
•

En prishö jning på lö pande avtal ska meddelas 2 må nader innan den trä der i kraft. Medlem som sä ger upp sitt avtal pga en
prishö jning ä r skyddad mot prisä ndringen under uppsä gningstiden.

§ 11. Personuppgiftspolicy
•
•

SFG behandla dina kundens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.
Personuppgifter som behandlas
Personuppgifter avser uppgifter som kan hä nfö ras till dig. Vi kan komma att hantera fö ljande personuppgifter som kan
hä nfö ras till dig som medlem:
A) kontaktuppgifter (namn, e-mailadress, hemadress, och telefonnummer)
B) personnummer
C) data ö ver inpassering till SWETEC´s lokaler
D) uppgift om ej styrkt frihet frå n otillå tna medel vid dopningskontroll
E) bankuppgifter
F) bild för att se rätt person
G) ö vervakningsmaterial (ljud och bild)
H) uppgifter om hä lsa (lä mnat urinprov vid dopningskontroll, uppgifter om sjukdom eller graviditet vid ansö kan om frysning
av medlemskap och uppgift om styrkt frihet frå n otillå tna medel vid dopningskontroll).

•

Ändamål med personuppgifter och rättsliga grunder.
Vi behandlar uppgifterna (a) – (f) fö r ä ndamå len att fullgö ra ditt medlemsavtal med oss och i ö vrigt fö r att administrera ditt
medlemskap hos SFG. Dessa uppgifter gö rs på basis av att det ä r nö dvä ndigt fö r att fullgö ra ditt medlemsavtal med oss och
vå rt berä ttigade intresse av att effektivt administrera medlemsrelationerna.
(a) behandlas för ändamål förse dig med information och marknadsföra våra tjänster samt möjligheter.
(b) för att se åldern och vid dopingkontroller
(c) för att se att man har medlemskort och statistik på träning.
Enligt vå ra medlemsvillkor har vi rä tten att utfö ra dopningskontroller av vå ra medlemmar på sä tt som nä rmare anges dä ri.
Vid utfö randet av så dana kontroller kommer vi att behandla uppgifterna (d) och (h) med ä ndamå let att utfö ra så dana
dopningskontroller på ett effektivt och korrekt sä tt. Uppgifter om hä lsa (h) anses vara kä nsliga personuppgifter och behandlas
på basis av ditt samtycke. Uppgift om ej styrkt frihet frå n otillå tna medel (d) behandlas på basis av att det ä r nö dvä ndigt fö r att
fullgö ra ditt medlemskapsavtal med oss och inte ä r en kä nslig personuppgift då det inte behö ver bero på att provresultatet fö ll
ut på ett visst vis.
(g) Övervakningsmaterial behandlar vi endast fö r ä ndamå let att fö rhindra brott, stöld, vandalism och hå lla ordning i vå ra
lokaler.
Kunden godkä nner att vi tar bilder och filmer i SFG´s lokaler och träningsområde för att dela på hemsida och sociala media.
Om man ej vill detta skall man meddela oss det omgående och vi noterar det i medlemens profil.
Lagring av personuppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter så lä nge som det ä r nö dvä ndigt fö r att uppfylla ä ndamå let med medlemskap. Om du avslutar
ditt medlemskap i SFG lagrar vi dina kontaktuppgifter (a) i marknadsfö ringssyfte i hö gst 24 må nader efter du avslutat
medlemskapet. Od vriga uppgifter raderas nä r medlemskapet avslutas, om inte annat fö ljer av nedan.
En uppgift om att du ej styrkt frihet frå n otillå tna medel (d) sparas under två å r. Od vervakningsmaterial (g) och sparas i (en
månad). Övriga sparas så länge man är medlem. Samtliga personuppgifter kan alltid lagras så lä nge som vi ä r skyldiga till det
enligt lag.
Om dina personuppgifter inte lä ngre ä r nö dvä ndiga fö r att uppfylla ä ndamå let med medlemskap, eller av annan anledning inte
lä ngre skulle vara tillå ten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.
Mottagare
Vid utfö randet av dopningskontroll kommer vi att lä mna ut ditt lä mnade prov (h) till det laboratorium som vi anlitat fö r att
analysera provet. Vi kan komma att lä mna ut dina personuppgifter till andra personuppgiftsbiträ den, t.ex. bolag som arbetar
med fakturaadministration och IT- och molntjä nster. Vi lä mnar endast ut ö vervakningsmaterial (g) på begä ran av myndighet.
I det fall vi lä mnar ut dina personuppgifter följer vi lagen av personuppgiftslagen.
Dina rättigheter
Du har rä tt att få bekrä ftelse på om vi behandlar personuppgifter som rö r dig, och i så fall få tillgå ng till dessa personuppgifter
och ä ven information kring personuppgifterna och vå r hantering av dem.
Du har rä tt att invä nda mot behandlingen av dina personuppgifter i den må n behandlingen sker fö r direktmarknadsfö ring. Vid
en så dan invä ndning kommer vi inte lä ngre att behandla dina personuppgifter fö r det ä ndamå let.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Tillägg och ändringar
Vi kan komma att gö ra uppdateringar eller ä ndringar av denna personuppgiftspolicy. Om vi gö r det kommer vi att publicera
vå r ä ndrade personuppgiftspolicy på vå r hemsida www.swetecgym.se. Om så sker så ber vi dig att noggrant lä sa igenom den
uppdaterade personuppgiftspolicyn.

Autogiromedgivande
•

§§ 12 gä ller endast nä r medlem tecknat medlemsavtal med Autogirobetalning.

§ 12. Medgivande till betalning via Autogiro
•

•
•

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning få r gö ras genom uttag frå n angivet konto eller av betalaren senare angivet
konto, på begä ran av angiven betalningsmottagare fö r betalning till denne på viss dag (”fö rfallodagen”) via Autogiro. Betalaren
samtycker till att behandling av personuppgifter som lä mnats i detta medgivande behandlas av betalarens
betaltjä nstleverantö r, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjä nstleverantö r och Bankgirocentralen BGC AB fö r
administration av tjä nsten. Personuppgiftsansvariga fö r denna personuppgiftsbehandling ä r betalarens betaltjä nstleverantö r,
betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjä nstleverantö r. Betalaren kan nä r som helst begä ra att få tillgå ng till
eller rä ttelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjä nstleverantö r. Ytterligare information om
behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren fö r kontot och i avtalet med
betalningsmottagaren. Betalaren kan nä r som helst å terkalla sitt samtycke, vilket medfö r att Autogirotjä nsten i sin helhet
avslutas. Detta betyder dock inte att betalarens avtal mot betalningsmottagaren avslutas. Uppsä gning av trä ningskort ska ske
via hemsidan eller i receptionen på SFG. Uppsä gningen rä knas som genomfö rd nä r bå de SFG och kunden har fått bekräftelse
via mail eller i receptionen via att man kastar blanketten.
Läs reglerna för betalningstjänsten på blanketten och du godkänner allmänt, information om betalning, täckning måste finnas
på kontot, stoppa betalning, medgivande giltighetstid, återkallelse, rätten.
Bankgirocentralen, BGC AB
BGC AB har i uppdrag att skö ta Autogirorutinen fö r bankens rä kning. Betalaren medger dä rfö r att uppgifter ur bankens
register om kontots adress få r sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.

§ 14. Övriga betalmetoder, återkommande dragningar och enskilda betalningar
•

SFG erbjuder ä ven å terkommande betalningar via konto- och kreditkort. Fö r dessa betalmetoder gä ller samma villkor
som fö r autogiro. Att registrera ditt kort ä r att likstä lla med att registrera ett Autogiromedgivande. Betalningarna lö per
vidare efter bindningstidens utgå ng, enligt detta avtal. Fakturor skickas oss med tio dagars betaltid. Eventuella
invä ndningar mot fakturor ska vara oss tillhanda senast å tta dagar efter fakturadatum.

Jag har läst och förstår avtalet innehåll:
Datum _______________

Signatur: _______________________

Namnfö rtydligande: ______________________________________
Personnummer: ____ ____ ____ ____ ____ ____ - ____ ____ ____ ____
Må lsmans signatur om du ä r under 18 å r ______________________________________
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