
WARUNKI KORZYSTANIA Z PROGRAMU „AndJoy”  
 

I. DEFINICJE 
 

„Sodexo” – firma Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o., z siedzibą w 
Warszawie, przy ul. Kłobuckiej 25, 02-699 Warszawa, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000033826, o kapitale zakładowym 
w wysokości 3.000.000 PLN, posiadającą NIP: 522-23-57-343, REGON: 013055815”. 
 
„Użytkownik” – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, która na podstawie ważnego i 
aktywnego Abonamentu oraz przy użyciu Aplikacji Mobilnej ma prawo do korzystania z 
Usług oferowanych przez Partnera. 
 
„Program AndJoy” lub „Program” – program, w ramach którego Sodexo umożliwia 
Użytkownikom korzystanie z Usług oferowanych przez Partnerów. 

 
„Usługi” – usługi w zakresie sportu, fitness, odnowy biologicznej,  rozrywki, rekreacji, 
kultury oraz usługi cateringowe świadczone przez Partnerów w Obiektach Usługowych, 
biorących udział w Programie, oraz szczegółowo opisane na Stronie Programu. 
 
„Partner” – podmiot prawny oferujący Usługi w Obiektach Usługowych biorących udział 
w Programie.  
 
„Obiekt Usługowy” –miejsce, lokal lub obiekt, w tym wyspecjalizowany klub sportowy, 
w którym lub z którego prowadzona jest sprzedaż Usług. 
 
„Wejście” – jednodniowy dostęp (korzystanie) do jednej z Usług świadczonych w 
Obiekcie Usługowym w dowolnie wybranym przez Użytkownika czasie, w ramach godzin 
otwarcia danego Obiektu Usługowego i zgodnie z harmonogramem Usług. 
 
„Aplikacja Mobilna” – aplikacja mobilna „AndJoy”, którą Użytkownik może 
zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym (smartfonie) i która, dzięki oferowanym 
funkcjom, umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z Usług w Obiektach Usługowych 
biorących udział w Programie „AndJoy”. 
 
„Strona” lub „Strona programu” – strona Programu dostępna pod adresem: 
www.andjoy.life  
 
„Abonament” – prawo Użytkownika do korzystania z Usług oferowanych przez Partnerów 
zgodnie z warunkami umowy zawartej między pracodawcą Użytkownika, a firmą Sodexo 
i/lub, w stosownych przypadkach, za odpowiednią Opłatą Abonamentową uiszczoną przez 
Użytkownika na rzecz Sodexo za pośrednictwem Mobilnej Aplikacji lub Strony. 

 
II. ZAKRES  

 
1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników Programu „AndJoy” 

i reguluje odpowiednio obowiązki Sodexo oraz obowiązki Użytkowników w ramach 
korzystania z Programu. Zaznaczając odpowiednie pole wyboru w Aplikacji Mobilnej lub 
rejestrując się na Stronie, Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie niniejszego 



Regulaminu w całości i potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem użytkowania i 
zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

 
2. W związku z realizacją Programu „AndJoy” firma Sodexo umożliwia Użytkownikom 

posiadającym ważny i aktywny Abonament korzystanie z określonych Usług w Obiektach 
Usługowych oraz objętych Programem. Aktualna lista Obiektów Usługowych i Usług jest 
dostępna w Aplikacji Mobilnej oraz na Stronie. 
 

3. Sodexo oferuje i realizuje Program jako jeden produkt, a nie w odniesieniu do konkretnych 
Obiektów Usługowych czy aktywności sportowych. W razie konieczności Sodexo może 
zmienić listę Obiektów Usługowych i Usług, a zmiana ta będzie obowiązywać z dniem 
publikacji odnośnej informacji na Stronie. 
 

4. Udział w Programie jest dozwolony po uiszczeniu opłaty abonamentowej przez 
pracodawcę Użytkownika i/lub bezpośrednio przez Użytkownika.  

 
II. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA  

 
5. Aby korzystać z Usług w ramach Programu, Użytkownik zobowiązany jest do instalacji 

Aplikacji Mobilnej na swoim urządzeniu mobilnym (smartfonie) i utworzenia profilu 
Użytkownika poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól potrzebnymi 
informacjami. Użytkownik może bezpłatnie pobrać Aplikację Mobilną ze sklepu 
internetowego Apple Store lub Google Play Store. 

 
6. Użytkownik może zarządzać swoim profilem za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej oraz 

Strony programu. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji swojego profilu w 
przypadku jakichkolwiek zmian zarejestrowanych przez niego informacji. 
 

7. Przy pierwszej rejestracji, a następnie przy każdej późniejszej zmianie w rejestracji 
Użytkownik jest zobowiązany do podania poprawnych danych, w tym poprawnych danych 
kontaktowych. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Usług w ramach Programu na 
podstawie umowy zawartej między swoim pracodawcą a Sodexo, musi on wprowadzić 
adres mailowy wskazany mu przez pracodawcę. Nieprawidłowe lub nieaktualne dane 
wprowadzone przez Użytkownika mogą skutkować błędami w działaniu Aplikacji 
Mobilnej oraz niemożnością korzystania przez Użytkownika z Usług w ramach Programu. 
Sodexo nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie 
korzystać z Usług z powodu wprowadzenia nieprawidłowych lub nieaktualnych danych na 
swoim profilu.  

 
8. Użytkownik ma prawo do zmiany ustawień elektronicznych powiadomień Sodexo, jak 

również do odmowy ich otrzymywania.   
 

9. Użytkownik nie może udzielać dostępu do swojego profilu osobom trzecim. Użytkownik ma 
obowiązek zachowania poufności hasła wygenerowanego przez Aplikację Mobilną i/lub 
Stronę. W przypadku, gdy Użytkownik dowie się, że osoba trzecia uzyskała dostęp do jego 
profilu, musi natychmiast zawiadomić firmę Sodexo. Wszelkie oświadczenia i zamówienia 
złożone przez jakąkolwiek osobę za pośrednictwem konta Użytkownika będą uznawane za 
złożone przez samego Użytkownika. 

 
10. Sodexo jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych 

osobowych. Sodexo zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Użytkowników 



zgodnie z wszystkimi wymogami prawnymi oraz zgodnie z polityką firmy, jak również 
oświadczeniami o ochronie prywatności publikowanymi na Stronie. 

 
III. ZAKUP ABONAMENTÓW I WEJŚĆ  

 
11. Użytkownicy mogą zakupić Abonament lub pojedyncze Wejścia za pośrednictwem 

Aplikacji Mobilnej lub Strony po wcześniejszym utworzeniu odpowiedniego profilu. Aby 
dokonać zakupu, Użytkownik musi wybrać metodę płatności i wprowadzić wszystkie dane 
wymagane przez daną platformę płatności elektronicznych zgodnie z instrukcjami 
dostępnymi w Aplikacji Mobilnej / na Stronie oraz na platformie płatności elektronicznych. 
 

12. Zgodnie z warunkami określonymi w poprzednim ustępie Użytkownicy mogą również 
uiścić swoją część opłaty abonamentowej, gdy Abonament zostaje zawarty na ich rzecz 
przez pracodawców oraz gdy warunkiem aktywacji Abonamentu jest uiszczenie przez 
Użytkowników określonej opłaty. W takim przypadku aktywacja Abonamentu, czy też 
zgoda na Jednorazowe Wejście, następuje w momencie, gdy Użytkownik dokona 
płatności. 
 

13. Obowiązujące ceny Abonamentu i Wejść to ceny opublikowane na Stronie Programu w 
dniu płatności lub wyraźnie uzgodnione między firmą Sodexo a pracodawcą Użytkownika. 
Sodexo ma prawo do wprowadzania jednostronnych zmian cen bez uprzedzenia, a zmiana 
wchodzi w życie z dniem opublikowania jej na Stronie. Zmiany cen nie dotyczą uprzednio 
nabytych miesięcznych Abonamentów, a stare ceny będą odpowiednio obowiązywać do 
czasu wygaśnięcia miesięcznego Abonamentu. Nabywając Abonament lub Wejście na 
nowy miesiąc po dacie wejścia w życie zmienionego cennika, uznaje się, że Użytkownik 
wyraził zgodę na wysokość nowych cen. 
 

14. Jeżeli Użytkownik korzysta z rabatu w oparciu o kod promocyjny wydany przez Sodexo, 
po upływie okresu ważności tego kodu będą obowiązywać standardowe ceny Sodexo 
zgodnie z poprzednim punktem. 
 

15. W przypadku, gdy Użytkownik chce wykupić Abonament lub pojedyncze Wejście za 
pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, przy zakładaniu konta lub przed dokonaniem zakupu 
musi on wybrać metodę płatności i dokonać rejestracji informacji wymaganych przez 
platformę płatności elektronicznych. Płatności gotówkowe, również w Obiektach 
Usługowych, nie są akceptowane. Wyjątkiem są płatności uiszczane za towary i usługi 
nabyte poza Programem. 

 
16. Sodexo nie przechowuje żadnych danych związanych z kartą bankową lub rachunkiem 

bankowym Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie 
odpowiednich płatności. Sodexo zapewnia, że platformy płatności elektronicznych 
dostępne poprzez Aplikację Mobilną/Stronę będą obsługiwane wyłącznie przez 
dostawców usług płatniczych posiadających odpowiednie licencje i zezwolenia na 
wykonywanie tej działalności. Wszelkie kwestie dotyczące procedur i terminów płatności, 
archiwizacji, wykorzystywania i przetwarzania informacji bankowych dostarczonych 
przez Użytkownika, odpowiedzialności oraz wszelkich innych prawnych i technicznych 
kwestii dotyczących płatności należy uregulować zgodnie z zasadami i warunkami 
ustalonymi przez dostawcę usług płatniczych. Sodexo nie pobiera opłaty za płatności 
elektroniczne i przelewy bankowe. Jednak opłaty mogą być pobierane za te operacje 
zgodnie z polityką płatności i ogólnymi zasadami odpowiedniego dostawcy usług 



płatniczych oraz banku Użytkownika. W razie konieczności Sodexo będzie wspierać 
Użytkownika w rozwiązywaniu uzasadnionych wniosków wystosowanych do dostawcy 
usług płatniczych.   
 

17. Przedłużenie miesięcznego Abonamentu i uiszczenie przez Użytkownika należnej opłaty 
abonamentowej następuje automatycznie, bez konieczności podejmowania w tym celu 
przez Użytkownika jakichkolwiek działań. Użytkownik w każdym momencie może 
przerwać automatyczne przedłużenie Abonamentu.    

 
18. Użytkownik ma prawo odstąpić od  umowy zakupu Abonamentu lub Wejścia w 

rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów bez odszkodowania lub kary oraz bez 
podawania przyczyny, z zastrzeżeniem następujących warunków: 
- rezygnacji należy dokonać w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zakupu 

Abonamentu lub Wejścia; 
- przed upływem wyżej wymienionego terminu Użytkownik ma obowiązek 

poinformować firmę Sodexo o swojej rezygnacji w formie pisemnej za pośrednictwem 
maila na adres: andjoy.team@sodexo.com  

- w swojej pisemnej rezygnacji Użytkownik musi dokładnie podać następujące dane, tj.: 
imię i nazwisko, adres, numer telefonu, nazwę użytkownika oraz adres mailowy, za 
pomocą którego rejestrował się w Aplikacji Mobilnej / na Stronie, jak również adres 
mailowy, na który można przesłać informacje zwrotne (jeżeli różni się od adresu 
zarejestrowanego w Aplikacji Mobilnej/na Stronie). Użytkownik zobowiązany jest do 
podania konta bankowego, na które Sodexo ma zwrócić pieniądze za Abonament 
opłacony przez Użytkownika. 

- Sodexo prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania rezygnacji bez zbędnej 
zwłoki na adres mailowy podany przez Użytkownika. Sodexo zwróci pieniądze za 
opłacony Abonament w terminie 14 dni od daty otrzymania rezygnacji na wskazane 
przez Użytkownika konto bankowe. 
 

19. Niezależnie od powyższych warunków, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje 
Użytkownikowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się przed upływem terminu do 
odstąpienia od umowy, a Użytkownik został poinformowany przed rozpoczęciem 
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy. 
 

20. Opłata abonamentowa może być zwrócona jeżeli Użytkownik wykorzystał tylko część 
Usług objętych Abonamentem, Sodexo potrąci od kwoty, którą zwróci Użytkownikowi, 
proporcjonalną wartość Usług faktycznie świadczonych na rzecz Użytkownika do 
momentu jego rezygnacji. Prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku Usług objętych 
Abonamentem mających charakter usług cateringowych. 

 
21. Użytkownik może włączyć do Programu inne osoby (rodzinę i przyjaciół) zgodnie z 

warunkami cenowymi, warunkami i ograniczeniami ustalonymi między Sodexo a 
pracodawcą. Osoby włączone do Programu mogą korzystać z warunków cenowych, o 
których mowa w zdaniu poprzednim tylko wtedy, gdy Użytkownik posiada aktywny 
Abonament. W przypadku, gdy Abonament Użytkownika nie jest aktywny i/lub umowa 
między jego pracodawcą a Sodexo z jakiegokolwiek powodu została rozwiązana, osoby 
włączone do Programu mogą nadal korzystać z Usług po zastosowaniu standardowych cen 
opublikowanych na Stronie. Osoby te, po tym jak zostaną włączone do Programu, stają się 
Użytkownikami i są zobowiązane do przestrzegania Regulaminu.   
 



22. Jeżeli Użytkownik napotyka na trudności związane z korzystaniem z Aplikacji Mobilnej 
lub ma jakiekolwiek wątpliwości czy też uwagi dotyczące Programu, może skontaktować 
się z Sodexo. Adres mailowy i numery telefonu do kontaktu umieszczone są na Stronie.  
 

23. Użytkownikom posiadającym aktywny Abonament przysługują zniżki na niektóre 
produkty i usługi świadczone w wybranej sieci sklepów i innych obiektach usługowych. 
Szczegółowe informacje na temat tej funkcji znajdują się na Stronie i w Aplikacji Mobilnej. 
Zniżki nie dotyczą korzystania z Wejścia. Aby skorzystać ze zniżki, Użytkownik musi 
zaświadczyć pracownikowi sklepu/obiektu, że posiada aktywny Abonament. Należy 
dokonać tego poprzez okazanie na ekranie mobilnego urządzenia sekcji „Szczegóły planu”, 
gdzie widnieje informacja, że dana osoba posiada aktywny Abonament.  
 

IV. KORZYSTANIE Z USŁUG W RAMACH ABONAMENTU 
 
24. Użytkownik z aktywnym Abonamentem ma prawo do jednego Wejścia dziennie i 

korzystania tylko z jednej z Usług świadczonych w danym Obiekcie Usługowym, z 
zastrzeżeniem miesięcznych i tygodniowych ograniczeń wybranego Abonamentu. 
Użytkownik może korzystać z dodatkowych usług nieobjętych Programem lub ma prawo 
do więcej niż jednego Wejścia pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty za 
pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.  
 

25. Jeżeli Użytkownik chce korzystać z Usług zgodnie z warunkami Programu, zobowiązany 
jest on do wybrania konkretnego Obiektu Usługowego, znajdującego się na liście 
Programu i zarezerwowania Wejścia za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Rezerwacja 
jest ważna przez 10 minut po jej zarejestrowaniu. W przypadku wygaśnięcia tego czasu 
Użytkownik musi ponownie zarezerwować sobie Wejście. 
 

26. Aby móc zarezerwować Wejście, Użytkownik powinien wprowadzić swój profil w 
Aplikacji Mobilnej, umożliwić dostęp do swojej lokalizacji (geolokalizacja) i znajdować 
się w odległości nie większej niż 250 metrów od Obiektu Usługowego, który Użytkownik 
chce odwiedzić.  

 
27. Użytkownik jest zobowiązany do wylegitymowania się przy każdej wizycie poprzez 

okazanie dokumentu tożsamości pracownikowi w Obiekcie Usługowym. Pracownicy tych 
obiektów są uprawnieni jedynie do zidentyfikowania Użytkownika w celu korzystania z 
Usług, bez nagrywania, kopiowania lub przechowywania w inny sposób jakichkolwiek 
danych osobowych Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na 
okazanie dokumentu tożsamości podczas swoich wizyt, Użytkownik ma możliwość 
zarejestrowania swojego zdjęcia w profilu Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji 
Mobilnej. Jeżeli zdjęcie jest dobrej jakości i aktualne, a twarz Użytkownika wyraźnie 
widoczna, identyfikacja Użytkownika przez pracowników Obiektów Usługowych będzie 
dokonywana wyłącznie na podstawie tego zdjęcia i informacji dostępnych w systemie 
Sodexo. 
 

28. Użytkownik nie może w żaden sposób udostępniać Partnerowi, w celu obsługi lub 
przechowywania, urządzenia mobilnego, na którym Użytkownik zainstalował Aplikację 
Mobilną z aktywnym profilem Użytkownika. 
 

29. Użytkownik może korzystać z Wejść jedynie w Obiektach Usługowych, które uczestniczą 
w programie „AndJoy”, i tylko w zakresie Usług zapewnianych przez odpowiedni Obiekt 



Usługowy. Aby korzystać z Usług, Użytkownik zobowiązany jest do uprzedniej 
rezerwacji, jeśli taka rezerwacja jest konieczna. Partnerzy mogą odmówić dostępu do 
Usług w przypadku braku wolnych miejsc w czasie korzystania z Wejścia. Czas trwania 
Wejścia może być ograniczony zgodnie z zasadami danego Obiektu Usługowego 
dotyczącymi określonego rodzaju aktywności sportowej. 

 
30. Użytkownik nie ma możliwości prowadzenia, na terenie Obiektów Usługowych 

należących do Partnera, jakiejkolwiek działalności gospodarczej bez pisemnej zgody 
Partnera. 

 
31. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania godzin pracy danego Obiektu 

Usługowego. Użytkownik musi ściśle przestrzegać wszystkich wymogów bezpieczeństwa 
i zasad korzystania z Usług przyjętych przez Partnera. Dotyczą one między innymi takich 
kwestii, jak: sprzęt, kondycja fizyczna, spożywanie posiłków i lekarstw oraz potrzeba 
korzystania z usług instruktora, itd. 
  

32. Sodexo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki i szkody materialne 
poniesione przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Usług w Obiektach 
Usługowych. Firma Sodexo nie jest odpowiedzialna za dostępność Usług w Obiektach 
Usługowych ani za jakość Usług świadczonych przez Partnerów. 
 

V.PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
  
33. Użytkownik może korzystać z Aplikacji Mobilnej, Strony programu i ich treści wyłącznie 

dla użytku osobistego. Aplikacja Mobilna i Strona oraz cała ich zawartość, jak również 
wszystkie powiązane znaki towarowe, stanowią własność intelektualną chronioną przez 
właściwe prawo polskie i międzynarodowe. Sodexo w całości posiada prawa własności 
intelektualnej do Aplikacji Mobilnej i Strony, jak również do wszystkich ich elementów, a 
ich treść nie może zostać skopiowana czy też wykorzystywana przez osoby trzecie bez 
pisemnej zgody Sodexo. 
 

34. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z żadnych zautomatyzowanych środków 
do pobierania jakichkolwiek informacji ze Strony, do celowego przeciążania Aplikacji 
Mobilnej i Witryny za pomocą fikcyjnych żądań lub innych informacji (atak typu „flood”) 
lub do korzystania bez wyraźnej zgody Sodexo ze zdjęć (zrzutów ekranu) Aplikacji 
Mobilnej lub Strony Internetowej. 
 

35. Sodexo ma prawo do wykorzystywania komentarzy i rekomendacji Użytkowników w celu 
rozwoju usług, Aplikacji Mobilnych, Strony i Programu, nie mając obowiązku zapłaty 
wynagrodzenia za te komentarze i rekomendacje. 
 

36. Strona i Aplikacja Mobilna mogą zawierać linki do innych stron i platform. Sodexo nie 
kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność informacji publikowanych 
na pozostałych stronach internetowych i platformach. Wyłącznie właściciel danej strony 
lub platformy odpowiedzialny jest za wszelkiego rodzaju nielegalne, niedokładne i 
niepełne treści, jak również za wyrządzone szkody spowodowane korzystaniem z tych 
stron i platform.  

  
VI. ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE ABONAMENTU 

 



37. Abonament może zostać zawieszony w przypadku, gdy Użytkownik nie wywiązuje się z 
płatności części, którą powinien uiścić zgodnie z umową zawartą pomiędzy Sodexo a 
pracodawcą Użytkownika. W takiej sytuacji Abonament można ponownie aktywować po 
uiszczeniu przez Użytkownika płatności należnej firmie Sodexo. 

 
 

 
38. Abonament może zostać zakończony w następujących przypadkach:  

- po upływie terminu, za który Użytkownik opłaca Abonament; 
- z chwilą rozwiązania umowy pomiędzy Sodexo i pracodawcą Użytkownika, niezależnie 
od przyczyny rozwiązania umowy 
- jednostronne rozwiązanie przez firmę Sodexo, w przypadku złamania przez Użytkownika 
jakiegokolwiek punktu Regulaminu. W takim przypadku Sodexo ma prawo do 
wstrzymania opłaty Abonamentu uiszczanej przez Użytkownika niezależnie od tego, czy 
Abonament wygasł czy też nie;  
- w przypadku odstąpienia od umowy w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów; 
- po wycofaniu zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, chyba że 
Abonament został zakupiony bezpośrednio od Użytkownika (bez udziału jego 
pracodawcy). 

 
VII. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

  
39. Sodexo może w dowolnym czasie, tymczasowo lub na stałe, zmodyfikować lub zawiesić 

działanie całości lub części Strony i Aplikacji Mobilnej w celu przeprowadzenia prac 
technicznych i/lub ulepszeń i/lub zmian. Sodexo nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek straty, szkody lub koszty spowodowane przerwami, zawieszeniem 
działalności lub nieścisłościami treści Strony lub Aplikacji Mobilnej, chyba że są one 
wynikiem konkretnej winy lub zaniechania firmy Sodexo.  
 

40. Sodexo nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność Strony i/lub Aplikacji Mobilnej 
z urządzeniem Użytkownika. 
 

41. Sodexo ma prawo do odmowy ponownego włączenia Użytkownika do Programu, jeśli 
rozwiązanie Abonamentu nastąpiło z powodu złamania zasad Regulaminu przez 
Użytkownika. 
 

42. Sodexo ma prawo do korzystania z adresu mailowego podanego przez Użytkownika lub 
jego pracodawcę jako adresu do korespondencji z Użytkownikiem. Wiadomość wysłaną 
na adres mailowy uznaje się za odebraną w chwili dostarczenia wiadomości do skrzynki 
mailowej Użytkownika bez konieczności bezpośredniego potwierdzenia. 
 

43. Sodexo zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji i modyfikacji Regulaminu. 
Wszystkie poprawki i uzupełnienia wchodzą w życie z dniem poinformowania o nich na 
Stronie Programu. W przypadku dokonania istotnych poprawek i/lub zmian Regulaminu, 
Sodexo musi powiadomić o tym Użytkowników z tygodniowym wyprzedzeniem, 
zapewniając im czas na zapoznanie się ze zmianami. W czasie tego tygodnia Użytkownicy 
mają prawo do informowania Sodexo w formie pisemnej o tym, że nie akceptują poprawek 
i/lub zmian Regulaminu. W takim przypadku Użytkownik może zrezygnować z Programu 
bez podawania powodu i bez obowiązku płacenia odszkodowania, a sama rezygnacja 
obowiązuje z chwilą wygaśnięcia opłaconego już miesięcznego Abonamentu. W 



przypadku, gdy w ciągu jednego tygodnia Użytkownik nie wyrazi wyraźnego sprzeciwu, 
uzna się, że Użytkownik zaakceptował poprawki i/lub zmiany, a zmiany te staną się 
skuteczne i wiążące dla stron w przyszłości. 

  
Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 1 września 2019 r. 
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TERMS OF USE OF THE ANDJOY PROGRAMME  
 

I. DEFINITIONS 
 

„Sodexo” – Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. having its registered office located in 
Warsaw, ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, with its share capital of 3,000,000 PLN registered in the 
National Court Register, XIII Department of the Commercial Court  in Warsaw, register no: 0000033826, 
NIP: 522 23 57 343. 
 
“User”– is a natural person over the age of 18 years who, on the basis of a valid and active Subscription 
and by means of the Mobile Application, has the right to use the Services offered by the Partner in his 
Commercial Sites. 
 
“Andjoy  Programme” or “Programme” - is a programme under which Sodexo provides an opportunity to 
Users to use Services offered by the Partners in their Commercial Sites. 

 
„Services” - services regarding fitness, wellness, recovery, recreation, entertainment, culture and catering  
performed by the Partners in their Commercial Sites participating in the Programme, and detailed on the 
Website of the Programme. 
 
“Partner”- is a legal entity that provides certain Services in its Commercial Sites participating in the 
Programme. 
 
“Commercial Site” – other place, premises or facilities, including specialized sports club, in or from which 
sales of Services are carried out. 
 
“Visit” - one-day access (use) to one of the Services provided at the Commercial Site, at a time freely 
chosen by the User within the opening hours of the Commercial Site and in accordance with the Services’ 
schedule. 
 
“Mobile Application” - a mobile application named “Andjoy” that the User has the option to install on 
his/her own mobile device (smartphone) and that enables the User through its available functionalities to 
use the Services provided in the Commercial Sites participating in the Andjoy Programme. 
 
“Website” or “Programme’s Website” – means the website of the Programme accessible at: andjoy.life 
 
“Subscription” - the right of a User to use the Services provided by Partner under the terms and conditions 
of the agreement concluded between his/her employer and Sodexo and/or, when appropriate - upon 
payment by the User to Sodexo of the relevant Subscription Fee through the Mobile Application or the 
Website. 

 
II. SCOPE 

 
1. These Terms of Use shall apply to all Users of the Andjoy Programme and shall govern the respective 

obligations of Sodexo and of the Users when using the Programme. By checking the relevant checkbox in 
the Mobile Application or when registering on the Website, the User agrees to apply these Terms of Use in 
their entirety and confirms that he/she has read the Terms of Use and is committed to comply with them. 

 
2. In relation with the implementation of the Andjoy Programme, Sodexo shall provide the Users who have 

valid and active Subscriptions with the opportunity to use certain Services performed in the Commercial 
Sites and included in the Programme. The current list of Commercial Sites and available Services is 
accessible via the Mobile Application and is posted on the Website. 
 

3. Sodexo offers and implements the Programme as a single product and not with regard to specific 
Commercial Sites or sports activities. If necessary, Sodexo may change the list of Commercial Sites and 
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Services, and such change will become effective on the date of its announcement on the Website. 
 

4. The participation in the Programme is permitted upon payment of a Subscription fee by the employer of 
the User and/or directly by the User. 

 
II. USER’S REGISTRATION  

 
5. In order to be able to use the Services under the Programme, the User is required to install the Mobile 

Application on his/her mobile device (smartphone) and to create a User’s profile by filling in all required 
fields with the required information. The User has the opportunity to download the Mobile Application 
from the Apple Store or from the Google Play Store free of charge. 

 
6. The User has the possibility to manage his/her profile through the Mobile Application and through the 

Programme’s Website. The User is required to update his/her profile upon any changes of the information 
he/she has registered. 
 

7. Upon his/her initial registration and afterwards upon any subsequent change to his/her registration, the User 
shall be obliged to enter accurate data, including accurate contact details. In the event that the User uses the 
Services under the Programme based on a contract concluded between his/her employer and Sodexo, the 
User shall enter the e-mail address specified to him/her by his/her employer. Incorrect or outdated data 
entered by the User may result in performance errors of the Mobile Application and inability of the User to 
use the Services under the Programme. Sodexo shall not be liable in the event the User is unable to use 
Services due to the User’s input of incorrect or obsolete data into his/her profile.  

 
8. The User is entitled to change the settings of Sodexo’s electronic notifications, as well as to deny them.  

 
9. The User may not grant third parties with access to his/her profile. The User is required to maintain the 

confidentiality of the password generated by the Mobile Application and/or the Website. In the event that 
the User becomes aware that a third party has gained access to his/her profile, the User shall immediately 
notify Sodexo. Any statements and orders made by any person through the User’s account will be deemed 
to have been made by the User himself. 

 
10. Sodexo is a personal data controller within the meaning of the personal data protection legislation. Sodexo 

undertakes to process the personal data of the Users in compliance with all legal requirements and according 
to the company’s policies and privacy declarations published on the Website. 

 
III. PURCHASE OF SUBSCRIPTIONS AND VISITS  

 
11. Users may purchase Subscriptions or single Visits through the Mobile Application or the Website after 

creating the appropriate profile, by choosing a payment method and by entering all data required by the 
relevant electronic payment platform, in accordance with the instructions available at the Mobile 
Application/Website and at the electronic payment platform. 
 

12. Under the conditions of the preceding paragraph, Users may also pay their part of the Subscription fee when 
Subscriptions are concluded to their benefit by their employers and when the activation of the Subscriptions 
is conditioned by the payment of a certain price (fee) by the Users. In this case, the Subscription is activated, 
respectively the Single Visit is permitted, when the User makes the payment. 
 

13. The prices of the Subscriptions and Visits are those published on the Programme’s Website on the payment 
date or those explicitly agreed between Sodexo and the employer of the User. Sodexo has the right to 
change its price list unilaterally and without notice, and the amendment shall take effect from the date of 
its publishing on the Website. Price changes do not affect previously purchased monthly Subscriptions and 
the old prices will continue to apply until the expiration date of the respective monthly Subscription. By 
purchasing a new monthly Subscription or Visit after the effective date of the amended price list, the User 
shall be deemed to have agreed with the new amount of the prices. 
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14. If the User uses a rebate based on a promo code issued by Sodexo, after the expiry of the validity period of 

the promo code the standard prices of Sodexo will continue to apply in accordance with the previous 
paragraph. 
 

15. In the event that the User wishes to purchase a Subscription or a single Visit through the Mobile 
Application, when creating his/her account or prior to the purchase the User shall choose a payment method 
and shall register the information required by the electronic payment platform. Payments in cash, including 
at the Commercial Site, are not accepted, except payments for goods and services acquired outside of 
Program. 

 
16. Sodexo does not store any data related to the bank card or to the bank account of the User and is not 

responsible for the correct execution of the relevant payments. Sodexo shall ensure that the electronic 
payment platforms accessible through the Mobile Application/the Website will only be operated by 
payment services providers holding the appropriate licenses and permissions to perform this activity. All 
questions relating to the procedures and timing of payments, storage, use and processing of bank 
information provided by the User, allocation of liability and any other legal and technical matters relating 
to the payment shall be settled in accordance with the rules and conditions established by the payment 
services providers. Sodexo does not collect fees for electronic payments and bank transfers. However, fees 
may be charged for these operations in accordance with the pricing policy and the general rules of the 
relevant payment services provider and of the User’s bank. If necessary, Sodexo will assist the User in 
resolving grounded requests of the User addressed to the payment services provider.   
 

17. The renewal of the monthly Subscription and the payment of the Subscription fee owed by the User shall 
be made automatically, without the need for the User to take any action to that end. The User may, at any 
time, stop the automatic renewal of the Subscription.     

 
18. The User has the right to withdraw from the contract regarding Subscription or Visit within the meaning 

of the Consumer Protection Act without compensation or penalty and without giving any reason, subject 
to the following conditions: 

- the renunciation shall be made within 14 (fourteen) calendar days from the date of purchase of the 
Subscription or the Visit; 

- prior to the expiry of the aforementioned deadline, the User shall notify Sodexo in writing of his/her 
renunciation by sending an e-mail to: andjoy.team@sodexo.com  

- the User must explicitly indicate in the renunciation letter his/her name, address, phone number, 
username and e-mail address with which he/she is registered in the Mobile Application/Website, as well 
as an e-mail address for feedback (if different from the e-mail address registered in the Mobile 
Application/Website). The User is also required to indicate a bank account to which Sodexo shall refund 
the Subscription fee paid by the User; 

- Sodexo will send to the User a confirmation of receipt of the renunciation without undue delay to the e-
mail address specified by the User. Sodexo will refund the Subscription fee within 14 days from the date 
of receipt of the renunciation to the bank account specified by the User; 

- Notwithstanding the foregoing, the Subscription fee shall not be refunded if, at the date of the 
renunciation, the User has already used all Visits included in the Subscription. When the User has used 
only a part of the Visits included in the Subscription, Sodexo shall deduct from the amount that it 
reimburses to the User the proportional value of Services actually provided to the User up to the moment 
of his/her renunciation. 

 
19. Notwithstanding the above conditions, the User is not entitled to withdraw from the contract regarding 

Subscription or Visit if the performance of the service began before the deadline to withdraw from the 
contract, and the User was informed before the start of the service that after fulfilling the service he will 
not be entitled to withdraw from the contract. 

20. The subscription fee can be refunded if the User has used only part of the Services covered by the 
Subscription. Sodexo will deduct from the amount which will refund to the User the value of the Services 
actually rendered by the User until his resignation. The right to a refund is not applicable to Services 
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covered by the Subscription which have the character of catering services. 
21. The User may include other persons (family and friends) in the Programme, under the pricing terms, 

conditions and limitations agreed between Sodexo and his/her employer. Persons included by the User 
may only use the pricing terms referred to in the previous sentence if the Subscription of the User is 
active. In the event that User’s Subscription is deactivated and/or the contract between his/her employer 
and Sodexo is terminated for any reason whatsoever, the persons included by the User in the Programme 
may continue to use the Services upon application of the standard prices published on the Website. After 
their inclusion in the Programme, these persons will become Users and will be bound by these Terms of 
Use.   

22. If the User encounters difficulties in using the Mobile Application or if he/she has any questions or 
remarks about the Programme, the User may contact Sodexo on the e-mail addresses and phone numbers 
published on the Website.  
 

23. Users with active Subscriptions are entitled to discounts for certain products and services provided in a 
selected network of stores and other commercial sites. Detailed information about this feature is 
published on the Website and in the Mobile Application. Discounts are not related to the use of a Visit. 
In order to benefit from a discount, the User is required to certify to the employee of the store/site that 
he/she has an active Subscription by showing the employee the screen of his/her mobile device clearly 
indicating in the “Plan Details” section that he/she has an active Subscription.  

 
IV. USE OF SERVICES  

 
24. User with an active Subscription has the right to use one Visit per day, subject to the monthly and weekly 

limitations of the Services Package selected by him/her, for only one of the Services provided in the 
particular Commercial Site. The User may use additional services not included in the Programme or more 
than one Visit, provided that he/she has paid them additionally via the Mobile Application.  
 

25. When the User wishes to use Services under the Programme’s terms and conditions, the User is required to 
select a particular Commercial Site included in the Programme’s list and to request to use a Visit through 
the Mobile Application. The request to use a Visit is valid for 10 minutes after its registration. Upon expiry 
of this period, the User is required to make a new request for a Visit. 
 

26. In order to be able to submit a request to use a Visit, the User shall enter his/her profile in the Mobile 
Application, shall allow access to his/her location (geo-localization) and shall not be more than 250 meters 
away from the Commercial Site that the User is willing to visit.  

 
27. The User is required to identify himself/herself at each Visit by presenting his/her identity document to the 

employee at the Commercial Site. Employees of Commercial Sites are only entitled to identify the User for 
the purposes of using the Services, without recording, copying or otherwise storing any User’s identity data. 
In the event that the User is not willing to present his/her identity document during his/her Visits, the User 
has the option to register his/her photo in the User’s profile through the Mobile Application. If the photo is 
with good quality and up-to-date, and if the User’s face is clearly visible, the identification of the User by 
the employees of the Commercial Sites will be made solely on the basis of this photo and the information 
available in the Sodexo’s system. 
 

28. The User may not, in any way, provide to the Partner for handling or storage the mobile device on which 
the User has installed the Mobile Application with an active User’s profile. 
 

29. The User may use Visits only at the Commercial Sites participating in the Andjoy Programme and only 
within the range of Services provided by the respective Commercial Site. The User is required to make 
prior reservation for the use of the Services, if such reservation is necessary. Partners may refuse access to 
a Service for which there are no vacancies at the time of the Visit. The duration of the Visit may be limited 
in accordance with the rules of the relevant Commercial Site for the particular type of sport activity. 
 

30. The User is not allowed to conduct any business activity on the Commercial Sites of the Partner without 



5 
 

the Partner written consent. 
 

31. The User is obliged to comply with the working hours of the respective Commercial Site. The User is 
required to strictly comply with all safety requirements and rules for use of the Services adopted by the 
Partner, including as regards equipment, physical condition, use of food and medicines, need to use an 
instructor, etc. 
 

32. Sodexo shall not be liable for any accidents and material damages to Users arising from the use of the 
Services at the Commercial Sites. Sodexo is not responsible for the availability of the Services at the 
Commercial Sites or for the quality of the Services provided by the Partners.  
 

 
V. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS  

 
33. The User may use the Mobile Application, the Programme’s Website and their content solely for personal 

usage. The Mobile Application and the Website, and all their content, as well as the associated trademarks, 
constitute intellectual property protected by the applicable Polish and international law. Sodexo owns the 
intellectual property rights over the Mobile Application and the Website in their entirety, as well as over 
all their components, and their content cannot be copied and used by third parties without the express 
written consent of Sodexo. 
 

34. The User is not entitled to use any automated means to download any information from the Website, to 
deliberately overwhelm the Mobile Application and the Website with fictitious requests or other 
information (flood) or, without explicit permission of Sodexo, to use snapshots (screenshots) of the Mobile 
Application or of the Website. 
 

35. Sodexo has the right to use comments and recommendations received by Users for the development of its 
services, the Mobile Application, the Website and the Programme, without owing any remuneration for 
these comments and recommendations. 

 
36. The Website and the Mobile Application may contain links to other websites and platforms. Sodexo does 

not control and is not responsible for the content and for the accuracy of the information published on these 
other websites and platforms. The owner of the respective website or platform shall be sole responsible for 
any illegal, inaccurate or incomplete content and for all damages caused by the use of these websites and 
platforms.  
 

VI. SUSPENSION AND TERMINATION OF THE SUBSCRIPTION  
 
37. The Subscription shall be suspended in case the User fails to pay the part of the Subscription fee owed by 

him/her under the agreement concluded between Sodexo and his/her employer. In this case, the 
Subscription may be activated again upon payment by the User of the amount owed by him/her to Sodexo. 
 

38. The Subscription shall be terminated: 
- upon expiry of the term for which the Subscription is paid by the User; 
- upon termination of the agreement between Sodexo and the employer of the User, regardless of the 

termination ground; 
- unilaterally by Sodexo, in the event of breach by the User of any of these Terms of Use. In this case, 

Sodexo has the right to withhold the Subscription fee paid by the User, regardless of whether the 
Subscription has expired or not;  

- upon renunciation to the contract within the meaning of the Consumer Protection Act; 
- upon withdrawal of the User’s consent for the processing of his/her personal data, except when the 

Subscription was purchased directly from the User (without the participation of his/her employer). 
 

VII. MISCELLANEOUS  
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39. Sodexo may, at any time, either temporarily or permanently, modify or suspend the operation of all or part 

of the Website and of the Mobile Application for the purpose of performing technical maintenance and/or 
improvements, and/or changes. Sodexo shall not be responsible for any losses, damages or costs caused by 
interruptions, suspensions of activity or inaccuracies of the content of the Website or of the Mobile 
Application, unless they are the result of concrete fault or omission of Sodexo.  
 

40. Sodexo is not responsible for the compatibility of the Website and/or of the Mobile Application with the 
User’s devices.   

 
41. Sodexo has the right to refuse re-inclusion in the Programme of a User when the termination of the 

Subscription intervened because of the breach by this User of these Terms of Use. 
 

42. Sodexo has the right to use the e-mail address provided by the User or by his/her employer as address for 
correspondence with the User. The messages sent to this e-mail address will be deemed to have been 
received upon their arrival in the User's e-mail inbox, no explicit confirmation being needed. 
 

43. Sodexo reserves the right to periodically update and modify these Terms of Use. All amendments and 
supplements shall become effective on the date of their announcement on the Programme’s Website. In the 
event of substantial amendments and/or changes to the Terms of Use, Sodexo shall notify the Users by 
providing them with a one-week notice period to become familiar with the changes. Within this one-week 
period the Users are entitled to inform Sodexo by writing that they do not accept the amendments and/or 
changes of the Terms of Use. In such a case, the User may withdraw from the Programme without giving 
any reason and without owing indemnity or compensation, and the withdrawal will take effect upon the 
expiry of the already paid monthly Subscription. In the event that the User does not expressly object within 
the one-week period, he/she will be deemed to have accepted the amendments and/or changes, and the latter 
shall become effective and shall bind the parties for the future. 

 
Last update of the Terms of Use: 01.09.2019 
 

 
 


