REGULAMIN PROMOCJI “5 URODZINY Restauracji Bianca”

§ 1.
[Postanowienia ogólne]
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki promocji "5 URODZINY Restauracji Bianca" (zwanej dalej
„Promocją”).
2. Organizatorem Promocji jest Accademia F&F Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Plac Mariacki 2 w Krakowie (31-042), wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS: 0000539912, (zwana dalej „Organizatorem” lub „Restauracją”).
3. Uczestnikami Promocji mogą być osoby pełnoletnie, które zapoznały się i akceptują warunki określone
w niniejszym Regulaminie (zwanymi dalej „Uczestnikami”). Uczestnikami mogą być jedynie Klienci
Restauracji, tj. osoby dokonujące zamówienia w Restauracji w trakcie trwania Promocji.
4. W ramach niniejszej Promocji Uczestnicy otrzymywać będą kupony, których wzór stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej „Karty Promocyjne”).
5. Karty Promocyjne będą przekazywane przez obsługę Restauracji wraz z rachunkiem. Do rachunku
przekazywany będzie jedna Karta Promocyjna.
6. Karty Promocyjne przekazywane będą jedynie w okresie od 9 sierpnia do 8 września 2019 r.
7. Uprawnieni do otrzymania Karty Promocyjnej będą jedynie Uczestnicy, którzy w okresie wskazanym
w ust. 6 powyżej dokonają zamówienia w Restauracji co najmniej jednego z dań Menu Urodzinowego,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
8. Regulamin dostępny jest przez cały czas trwania Promocji pod adresem internetowym:.
www.biancaristorante.pl/5urodziny, jak również u Menadżera Restauracji.
§ 2.
[Zasady Promocji]
1. Promocja ma na celu umożliwienie Uczestnikom skorzystania z Kart Promocyjnych, uzyskanych w
okresie wskazanym w § 1 ust. 6, w okresie wskazanym w ust. 2 poniżej.
2. Z otrzymanych Kart Promocyjnych Uczestnicy mogą korzystać do 31 grudnia 2019 r.
3. Jedna Karta Promocyjna upoważnia do skorzystania trzykrotnie do zniżki w Restauracji. Ze zniżek
korzystać można przy kolejnej wizycie po otrzymaniu Karty Promocyjnej.
4. Karta Promocyjna upoważnia Uczestnika do uzyskania zniżki w wysokości 15% na zakupione dania
oferowane w menu Restauracji, za wyjątkiem:
- napojów;
- promocji i ofert specjalnych (zniżka wynikająca z Karty nie łączy się z innymi promocjami);
- dla rezerwacji, które wcześniej ustaliły menu skrócone – menu przygotowane indywidualnie;
- dla zamówień na rzecz więcej niż 6 osób (stolików więcej niż 6-osobowych).
5. Karta Promocyjna ma charakter karty na okaziciela. Posiadacz Karty Promocyjnej w celu skorzystania
ze zniżki określonej powyżej jest zobowiązany poinformować kelnera przed złożeniem zamówienia o
posiadaniu Karty oraz okazać Kartę Promocyjną kelnerowi. Zniżka wynikająca z Karty nie może być
wymieniana na gotówkę lub inne bonifikaty.
6. Każdorazowe skorzystanie ze zniżki skutkować będzie nabiciem pieczątki przez pracownika
Restauracji (maksymalnie trzy pieczątki na jednej karcie). Uzyskanie przez Uczestnika trzech pieczątek
w okresie wskazanym w ust. 2 powyżej upoważnia Uczestnika do uzyskania karty stałego klienta, która
uprawniać będzie do 10% zniżki, na zasadach opisanych w odrębnym regulaminie kart stałego klienta.

§ 3.
[Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji]
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
2. Organizator przetwarza dane Uczestników Promocji wyłącznie w prawnie uzasadnionym celu i
interesie Administratora, którym jest zorganizowanie i przeprowadzenie Promocji na zasadach
opisanych w niniejszym Regulaminie, jak również wykorzystanie danych Uczestników w celach
marketingowych w celu przesyłania Uczestnikowi informacji marketingowych i ofert o swoich
usługach i produktach, pod warunkiem wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych
przez Uczestników. Ponadto celem przetwarzania jest również dochodzenie ewentualnych roszczeń
objętych Promocją, jak również udokumentowanie tych zdarzeń dla celów podatkowych.
3. Udostępnienie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest niniejszy Regulamin. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda
Uczestnika. Zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, a wycofanie zgody nie wpływa na
ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
5. Dane osobowe Uczestników mogą zostać przez Organizatora przekazane następującym kategoriom
osób: spółkom powiązanym z Organizatorem osobowo lub kapitałowo, spółce świadczącej usługi
zarządzania, firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie
informatyczne, firmom świadczącym usługi obsługi księgowej, kancelariom prawnym, doradcom
podatkowym.
6. Dane osobowe Uczestników pozyskane przez Organizatora w związku z niniejszą Promocją będą przez
niego przetwarzane przez czas trwania Promocji, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń
podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, a
pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych - przez okres ważności zgody na cele
marketingowe.
7. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Organizatora. Ponadto, Restauracja udostępnia adres
email: marketing@mshg.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
9. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG, ani nie podejmuje
zautomatyzowanych decyzji na postawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
§ 4.
[Postanowienia końcowe]

1. Ewentualne
reklamacje
dotyczące
Promocji
można
zgłaszać
pod
adresem:
restauracja@biancaristorante.pl
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia polskiego
prawa.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8 sierpnia 2019 r. i Organizator zastrzega sobie prawo
wprowadzenia zmian.

