CONTRACT DE COLABORARE - SERVICII DE INTRETINERE CORPORALA
Nr. ........../..........................
Incheiat intre:
(1) VV WELLNESS SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, sector 1, strada Matei Millo, nr. 9,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/5409/07.05.2014, Cod Identificare Fiscala RO33134165,
avand contul nr. RO19RZBR0000060016725761, deschis la Raiffeisen Bank, reprezentata prin Administrator
Valentin Vasile.
si
Nume / Prenume / Firma
CUI (daca este cazul)
Nr. Reg. Com. (daca este cazul)
Adresa (oras, judet/sector)
Telefon
E-mail
Beneficiarul direct al acestor servicii este : ________________________________________________________
Partile mai sus mentionate, de comun acord, au decis cu privire la incheierea prezentului Contract de colaborare
in vederea prestarii de activitati pentru intretinere corporala („Contractul”), in urmatoarele conditii:
Art. 1. Obiectul Contractului
(1) In baza prezentului Contract, VV WELLNESS SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, sector
1, str. Matei Millo, nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/5409/07.05.2014, Cod
Identificare Fiscala RO33134165, avand contul nr. RO19RZBR0000060016725761, deschis la Raiffeisen Bank,
reprezentata prin Administrator, va presta Beneficiarului activitati de intretinere corporala, la solicitarea
Beneficiarului, respectiv va recomanda Beneficiarului un program de intretinere corporala care urmeaza a fi
efectuat de catre Beneficiar, fiind avute in vedere totodata si alte criterii incluzand, dar nu in mod limitativ: sexul,
varsta, greutatea, eventuale probleme de natura fizica si/sau medicala, interdictii din partea medicului, etc.
(2) Recomandarile din partea SC VV WELLNESS SRL pentru programul de intretinere corporala sunt conditionate
de comunicarea de catre Beneficiar, in mod corect si exact, a tuturor informatiilor mentionate in cuprinsul Anexei
nr. 1, parte integranta a Contractului.
(3) Beneficiarul a optat pentru programul
Revvolution Grow, More, Up, Pro /
Revvolution Go /, program
descris in Anexa 3.
Art. 2. Durata Contractului
(1) Prezentul Contract a fost incheiat pe ...... editie/editii cu 8 antrenamente / 12 antrenamente (a se bifa
doar in cazul programelor Grow / More / Up / Pro). Prin editie partile inteleg perioada de 4 (patru) saptamani in
care va avea loc programul de intretinere corporala ce va fi prestat de VV WELLNESS SRL.
(2) Editia/Editiile achizitionate au loc in perioada:
APRILIE (9.04-5.05.2018)

IULIE (2.07 – 28.07.2018)

OCTOMBRIE (24.09 – 20.10.2018)

MAI (7.05-2.06.2018)

AUGUST (30.07 – 25.08.2018)

NOIEMBRIE (22.10 – 17.11.2018)

IUNIE (4.06 – 30.06.2018)

SEPTEMBRIE (27.08 – 22.09.2018)

DECEMBRIE (19.11 – 15.12.2018)

Art. 3. Plata si Modalitatea de plata
(1) Pentru prestarea activitatilor de intretinere corporala, Beneficiarul va achita SC VV WELLNESS SRL un
onorariu de ................................ lei. Acesta va fi achitat:
integral la data semnarii prezentului contract.
in ___ rate, astfel:
................................ lei, pana la data de: ................................
................................ lei, pana la data de: ................................

Strada Matei Millo, nr.9
București

Tel: 031-1011132

www.revvolution.ro
sales@revvolution.ro

(2) In cazul in care Beneficiarul nu va efectua plata in termen de cel mult 2 zile de la semnarea contractului ori
de la scadenta oricarei dintre ratele de mai sus, prezentul contract va fi reziliat de drept, nefiind necesara
indeplinirea niciunei alte formalitati.
(3) In cazul in care, pe perioada derularii Contractului, Beneficiarul va renunta la prestarea activitatilor de
intretinere corporala oferite de VV WELLNESS SRL, acesta nu va putea solicita restituirea partiala sau totala a
onorariului, indiferent daca Beneficiarul a urmat sau nu programul de intretinere corporala recomandat de catre
VV WELLNESS SRL. In cazul unei imbolnaviri/accidentari care impiedica clientul sa beneficieze de serviciile
prestatorului (fapt ce va trebui dovedit printr-un raport medical de examinare, urmat de raport medical de
recuperare, parafate de medicul specialist), acesta din urma isi rezerva dreptul sa suspende contractul pe toata
perioada recuperarii beneficiarului, urmand ca acesta sa continue programul dupa insanatosire. In afara
suspendarii programului, beneficiarul are si optiunea de a solicita prestatorului reportarea sumei
corespondente serviciilor de care nu a beneficiat, din motive medicale, intr-un alt tip de serviciu oferit de catre
prestator. Perioada de amanare / suspendare/ reportare a serviciilor neefectuate din cauze medicale nu poate
depasi 12 luni de la data survenirii incidentului.
(4) Beneficiarul aflat in intrerupere medicala a programului, fapt ce va trebui dovedit printr-o adeverinta
medicala sau alt document parafat de medicul specialist, va putea sa doneze restul serviciilor neprestate fie catre
un membru al familiei sale fie catre o alta persoana.
(5) Beneficiarul va putea plati suma mentionata la art. 3 (1) in numerar, prin card sau prin transfer bancar, in
contul VV WELLNESS SRL, mentionat in preambulul prezentului Contract. Pentru serviciile ale caror preturi sunt
prezentate in euro, se are in vedere cursul valutar al Raiffeisen Bank de la data de 1 ale fiecarei luni calendaristice.
(6) Suma platita de Beneficiar este nerambursabila si netransferabila, indiferent de eventualele optiuni pe care
Beneficiarul le poate face in corelatie cu orarul programului.
(7) Contractul poate fi prelungit prin act aditional sau prin efectuarea platii pentru inca o editie.
Art. 4. Obligatiile VV WELLNESS SRL
(1) Sa recomande Beneficiarului un program de intretinere corporala care urmeaza a fi efectuat de acesta,
avandu-se totodata in vedere si criteriile mentionate la art. 1 (1) din Contract, care sa contina componentele
prevazute in Anexa 3 la prezentul contract.
(2) Sa efectueze activitatile de intretinere corporala care fac obiectul prezentului Contract cu diligenta unui
profesionist, prin intermediul antrenorului din cadrul VV WELLNESS SRL specializat in intretinere corporala.
(3) Sa modifice programul de intretinere corporala recomandat Beneficiarului, in cazul in care, pe perioada
derularii Contractului, au intervenit modificari cu privire la criteriile care au fost avute in vedere de VV WELLNESS
SRL la recomandarea respectivului program.
(4) VV WELLNESS SRL va pune la dispozitia Beneficiarului prosoape doar contra cost. Preturile vor fi afisate la
receptie.
Art. 5. Obligaţiile Beneficiarului
(1) Sa completeze Anexele, in mod corect si exact, si sa comunice VV WELLNESS SRL informatiile solicitate de
aceasta, in vederea recomandarii unui program de intretinere corporala adecvat;
(2) In cazul in care exista anumite recomandari din partea medicilor pentru Beneficiar, referitoare la interdictia
acestuia de a urma un anumit tip de antrenament sau a consuma anumite alimente, Beneficiarul este obligat sa
le comunice VV WELLNESS SRL; pentru evitarea oricarui dubiu, VV WELLNESS SRL nu va putea fi tinuta
raspunzatoare pentru eventuale probleme privind starea de sanatate a Beneficiarului, aparute pe perioada
derularii Contractului, de care nu a avut cunostinta la data la care i-a recomandat Beneficiarului programul de
intretinere corporala;
(3) Sa urmeze programul de intretinere corporala recomandat de catre VV WELLNESS SRL, in baza prezentului
Contract;
(4) Sa informeze VV WELLNESS SRL despre aparitia oricarui factor care ar putea modifica sau influenta, in orice
mod, programul de intretinere corporala recomandat de VV WELLNESS SRL, avandu-se in vedere si criteriile
mentionate la art. 1 (1) din Contract;
(5) Sa achite VV WELLNESS SRL contravaloarea activitatilor de intretinere corporala prestate, in cuantumul si la
termenul mentionate in Contract.
(6) Ulterior ce beneficiarul si-a anuntat prezenta pentru o anumita editie a programului REVVOLUTION, poate
anula aceasta programare, cel mai tarziu cu 20 zile inainte de inceperea editiei, insa doar din motive medicale.
In aceste conditii, beneficiarul se obliga ca in termen de 2 zile de la intervenirea acestei situatii sa prezinte
documente justificative catre VV WELLNESS SRL (ex adeverinte medicale). Beneficiarul poate anula aceasta
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programare, din alte motive decat cele medicale, cel mai tarziu cu 30 zile inaintea inceperii editiei, prin
comunicare scrisa catre VV WELLNESS SRL.
(7) Se obliga sa nu divulge informatiile si sa nu transmita documentele primite in cadrul programului
REVVOLUTION (ex. plan de alimentatie, plan de antrenament individual cu tutoriale video samd), acestea fiind
destinate exclusiv scopului in care au fost trimise catre beneficiar si nici folosite in vreun alt scop, in caz contrar
beneficiarul se obliga sa plateasca neconditionat daune interese prestatorului in cuantum de 10.000 euro.
(8) Se obliga sa respecte indicatiile date de catre personalul prestatorului, pentru ca remodelarea corporala sa
se desfasoare in deplina siguranta. Prestatorul nu va fi responsabil pentru eventualele accidentari in sala de sport,
ca urmare a efectuarii unor exercitii, ce nu sunt incluse in VV WELLNESS SRL si care nu au fost prezentate de
catre prestator beneficiarului.
(9) Se obliga sa respecte indicatiile din Anexa nr. 2
Art. 6. Forta majora
(1) Forta majora este considerata ca fiind acel eveniment absolut imprevizibil si de neinlaturat, care are loc dupa
intrarea in vigoare a Contractului si care impiedica una din parti sau ambele parti sa-si indeplineasca obligatiile
asumate prin semnarea Contractului, fiind exonerator de raspundere partea care o invoca, in conditiile
prezentului Contract.
(2) Partea care invoca forta majora va inmana celeilalte parti certificarea emisa de autoritatea competenta, in
termen de 48 ore de la obtinere, dar nu mai tarziu de 5 zile de la interventia cazului de forta majora invocat.
(3) Exonerarea de raspundere a partilor opereaza numai pe durata existentei cazului de forta majora.
Art. 7. Incetarea Contractului
(1) Contractul inceteaza de drept la momentul finalizarii editei achizitionate.
(2) Prezentul Contract mai poate inceta in una dintre urmatoarele situatii:
a) Prin acordul partilor;
b) Prin rezilierea acestuia de catre una din parti, in cazul in care cealalta nu-si indeplineste obligatiile asumate
prin semnarea Contractului; in acest caz, partea care si-a indeplinit obligatiile va putea considera Contractul
reziliat de plin drept, fara a fi necesara efectuarea vreunei formalitati prealabile sau interventia instantei de
judecata, avand dreptul de a solicita plata unor daune-interese.
(3) Incetarea Contractului nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente ale partilor, care vor trebuie
executate intocmai de catre acestea.
Art. 8. Cesiunea
Cesionarea totala sau partiala a drepturilor si a obligatiilor asumate de catre oricare dintre parti in baza
prezentului Contract nu va fi posibila decat daca a fost obtinut acordul prealabil al celeilalte parti, exprimat in
forma scrisa, cu privire la cesiune.
Art. 9. Litigii
(1) Eventualele litigii care pot aparea intre parti, in legatura cu executarea prezentului Contract, vor fi solutionate
de acestea pe cale amiabila.
(2) In cazul in care solutionarea pe cale amiabila nu este posibila, litigiile vor fi inaintate spre solutionare instanţei
judecatoresti competente.
Art. 10. Clauze finale
(1) Modificarea si/sau completarea prezentului Contract va putea fi efectuata numai in scris, prin acordul partilor,
materializat sub forma unui act aditional la Contract.
(2) Anexa nr. 1, 2 si 3 sunt parte integranta a Contractului.
Incheiat astazi, ........................, in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

VV WELLNESS SRL
prin Administrator
Valentin Vasile

Strada Matei Millo, nr.9
București

BENEFICIAR,

Tel: 031-1011132

www.revvolution.ro
sales@revvolution.ro

ANEXA NR. 1

Declaratie privind capacitatea de efectuare de efort fizic sustinut
Subsemnatul …………………………………………..…………. , declar pe propria raspundere ca sunt apt pentru efectuarea
unui efort fizic sustinut in cadrul salilor de antrenament, fara sa-mi dauneze in vreun fel starii de sanatate.
Participarea mea la sedintele de exercitii in cadrul programului Revvolution este in totalitate voluntara. Imi asum
intrega responsabilitate medicala pentru activitatea desfasurata la sala si pentru respectarea planului alimentar,
am cunostinta de toate riscurile ce pot sa aparea in cadrul acestei activitati si declar ca sunt apt pentru orice tip
de activitate din cele care se pot desfasura la sala.
Data ______________

Semnatura

______________

Anexa 2 - Regulament intern Revvolution
} Se va respecta alegerea de grupă (zile și ore) făcută la începutul ediției, NU se va schimba pe parcursul
unei ediții.
} Se va respecta orarul de antrenamente și nu se va întârzia la clasele de antrenament.
} Nu este permisă participarea la un alt nivel față de grupa la care ești înscris (pentru recuperări /
schimburi: Grow – Grow, More – More, Up – Up sau Up – Pro).
} În sala de antrenamente se va intra cu încălțăminte sport curată. De asemenea, pe saltea, în timpul
antrenamentelor, pentru o cât mai bună igienă, se va folosi prosop personal (se pot închiria de la
recepție).
} Se va menține curatentia în sală de antrenament și în vestiare.
} Fiecare participant are obligația de a trece pe la recepția studioului și de a se legitima.
Cheia pentru vestiar se primește la recepție și se returnează după finalizarea antrenamentului.
} Se vor respecta programările întocmai la ședințele de evaluări și coaching, orice schimbare/absență va
fi anunțată de tine printr-un telefon la 0311011132 sau e-mail la membru@revvolution.ro, cu minim 24
ore înainte de ora la care te-ai programat. Reprogramările sunt posibile în măsura în care rămân locuri
disponibile, doar dacă programarea a fost anulată. Altfel, se pierde dreptul la ședința în ediția respectiva.
} Nu suntem răspunzători pentru obiectele lăsate nesupravegheate în vestiare. Toate obiectele personale
de valoare te sfătuim să le pui în dulap, încuiate.
} Planul alimentar va fi primit doar după efectuarea plătii.
} Odată ce te-ai înscris să participi într-o anumită ediție de Revvolution și a fost anunțat prin email/telefon și ești totodată înscris/ă pe listele cu grupe și ai primit planul alimentar, nu este permis să
te răzgândești asupra deciziei de a participa la respectiva ediție cu mai puțin de 10 zile înainte de
începerea ediției respective. Excepție fac cazurile legate de sănătate și accidente.
} Antrenamentele pierdute intr-o editie nu se pot recupera in alte editii, ci doar pe parcursul editiei
respective, in care esti inscris.
Anexa 3 – Tipuri de programe Revvolution
Continut program Revvolution Grow/More/Up/Pro
} Evaluare inițială și finală
} Plan alimentar personalizat în funcție de obiectiv
} 8 / 12 antrenamente de grup
} Seminar de biomecanică
} Școala de sănătate Revvolution – seminar de nutriție, logistica nutriției (video)
} ședința de consultanta nutritie/mecanismele comp. alimentar, la cerere in limita locurilor disponibile
Continut program Revvolution GO
} Evaluare inițială și finală
} Plan alimentar personalizat în funcție de obiectiv
} Școala de sănătate Revvolution – seminar de nutriție, logistica nutriției (video)
} ședința de consultanta nutritie/mecanismele comp. alimentar, la cerere in limita locurilor disponibile
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FORMULAR 0.0.6/25.05.2018
Date identificare organizatie
Denumire
SC VV WELLNESS SRL
Adresa
Str.Matei Millo Nr 9 București
Email
gdpr@revvolution.com
Telefon 031-1011132
DPO Responsabil Protectia Datelor cu Caracter Personal
Denumire SC DINAMIC MANAGEMENT SRL prin Balasa Radu Florin
Adresa
SOS.NICOLAE TITULESCU NR 94 BUCURESTI
Email
GDPRHR@GMAIL.COM
Telefon
0726113085
Consimțământul informat al clientului privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Intre
SC VV WELLNESS SRL, cu sediul in Str.Matei Millo Nr 9 București înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului cu
Nr. J40/5409/2014 si CUI 33134165, reprezentata de Valentin Vasile , in calitate de Administrator, denumita in
continuare PRESTATOR , in calitate de Operator de Date cu Caracter Personal , prin DPO Balasa Radu Florin
SI
............................... , domiciliat in .................................,in calitate de client, beneficiar la SC VV WELLNESS SRL
pentru activități de întreținere corporala.
Art. 1. Definiție termen consimțământ
„Consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită
de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc,
ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate
Art.2 Legislația aplicata in vederea consimțământului
Regulamentul (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație
a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
Art.3. Drepturi Prestator prin consimțământ
SC VV WELLNESS SRL are dreptul prin consimțământ scris , de a administra în condiții de siguranță și numai
pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Scopul prelucrării
informațiilor ce conțin date cu caracter personal constă în asigurarea serviciilor fitness contractate si tinerea la
curent cu activitatea noastră , conform contractului de colaborare , servicii de întreținere corporala nr.....din
data.......
Prestatorul in calitate de Operator se angajează sa păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal de
care a luat la cunoștință
Art.4. Drepturi persoanei vizite prin consimțământ
Conform REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția
datelor) , beneficiați de dreptul de Informare, Acces, Rectificare, Ștergere, Restricționare, Portabilitate, Opoziție,
si de intervenție asupra datelor, conform art. 13,14,15,16,17,18,19, din prezentul regulament.
Totodată, aveți dreptul la Opoziție asupra prelucrării datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la secretariatul
societății sau prin e-mail la adresa gdpr@revvolution.ro
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil.
Art.5. Categorii de date cu caracter personal
Sunt înregistrate următoarele categorii de date cu caracter personal cu următorul scop:
· numele, prenumele – cu scopul de organiza activitatea, întocmirea documentației si facturarea serviciilor
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· imagine - cu scopul îmbunătățirii siguranței prin supraveghere video.
· datele financiare, număr de credit card - pentru facturare, in cazul plații prin card bancar
· semnătura - pentru semnarea contractului intre parți;
· numărul de telefon mobil personal - pentru contact programări, informare program si activități program;
· adresa e-mail - pentru livrare digitala a planului alimentar, antrenamente, programare activități, informare
seminar, grupe, plăti, informații produse noi si newsletter ;
· istoricul medical - cu privire la aspectele relevante pentru activitatea de efort fizic susținut pentru asigurarea
condițiilor optime de desfășurare a activității fitness. ;
Art.6. Scopul si temeiul prelucrării datelor
Prelucrarea datelor cu caracter personal menționate va fi efectuată pentru realizarea următoarelor scopuri si
temei :
a) interesele persoanei fizice vizate de a beneficia de servicii fitness contractate.
b) consimțământul explicit al clientului cu privire la alegerea unui serviciu de întreținere corporala si beneficiile
acestuia
c) in temeiul consultantei si a planului alimentar de nutriție in conformitate cu alegerile clientului asupra
serviciilor fitness , riscurile , accidentele si complicațiile ce pot intervenii in timpul programului de întreținere
corporala ;
d) consimțământul explicit al clientului pentru a primi informații despre produsele, serviciile , evenimentele
oferite de VV Wellness Srl
Art.7. Păstrarea si Transferul datelor cu caracter personal către terți
Informațiile înregistrate prin datele personale sunt destinate utilizării de către Departamentul Administrativ al
SC VV WELLNESS SRL , in conformitate cu Analiza de Impact asupra folosirii datelor cu caracter personal. Datele
se păstrează in format scris si digital in cadrul departamentului Administrativ. Datele in format scris sunt păstrate
in fișet de documente si disponibil doar personalului Administrativ. Datele digitale sunt prezente si păstrate pe
calculatorul definit Administrativ, protejat prin sistem de operare Windows Licențiat, Suita Office licențiata,
Pachet Antivirus cu Licența, iar accesul este asigurat prin user si parola proprie a departamentului administrativ
al Societății VV WELLNESS SRL.
Datele înregistrate nu vor fi dezvăluite terților.
Art.8. Valabilitate
Prezentul consimțământ este valabil pentru o perioadă de 10 de ani sau până la retragerea sa.
Data ………….
Am adus la cunoștința informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal ,
S.C. VV WELLNESS SRL prin Administrator VASILE VALENTIN
………………………….
Contrasemnat
Data Protection Officer / Ofițer Date cu Caracter Personal
Balasa Radu Florin
…………………………
Am luat la cunoștința si sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal,
CLIENT ,
…………………………
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