Słupsk, dnia 29.05.2018r.
REGULAMIN KARTY ABONAMENTOWEJ FIRMY GASTRONOMICZNEJ S.C. „MAJA”
1. Wystawcą karty abonamentowej jest Firma Gastronomiczna s.c. „Maja” Szadzik Ewa, Sienkiewicz
Janusz z siedzibą: 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 2, NIP:8392695141.
2. Uzyskanie karty abonamentowej Firmy Gastronomicznej s.c. „Maja”, zwanej dalej „kartą” następuje
w chwili zakupu karty przez Klienta i uiszczeniu opłaty.
3. Użytkownikiem karty jest osoba, która zakupiła kartę abonamentową Firmy Gastronomicznej s.c.
„Maja” Szadzik Ewa, Sienkiewicz Janusz

z siedzibą: 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 2,

NIP:8392695141.
4. Karty można zakupić i wykorzystać w Barach Maja mieszczących się na:
ul. Leszczyńskiego 2, 76-200 Słupsk; ul. Kołłątaja 1, 76-200 Słupsk (CH WOKULSKI),ul. Kopernika
38, 76-200 Słupsk.
5. Przy zakupie karty abonamentowej Użytkownik może podać swoje dane osobowe w celu blokady karty
w przypadku jej zaginięcia bądź kradzieży. Formularz ten stanowi Załącznik 1 do niniejszego
regulaminu.
6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik 2 do niniejszego regulaminu.
7. Rodzaje Kart abonamentowych:
•

karta abonamentowa „100” - koszt zakupu karty to 100zł. Po zakupieniu tej karty Użytkownik może
nabyć wszystkie towary znajdujące się w menu za kwotę 110 zł. Karta ważna jest 3 miesiące od chwili
zakupu;

•

karta abonamentowa „200” - koszt zakupu karty to 200zł. Po zakupieniu tej karty Użytkownik może
nabyć wszystkie towary znajdujące się w menu za kwotę 240 zł. Karta ważna jest 3 miesiące od chwili
zakupu.

8. Karty służą do wielokrotnego użytku. Użytkownik karty

przed upływem jej ważności

i wykorzystaniu wszystkich środków może doładować kartę kupując dowolny abonament („100” lub
„200”) i przedłużając ważność karty o kolejne 3 miesiące.
9. W przypadku nie wykorzystania wszystkich środków na karcie w terminie jej ważności znajdujące się
na niej środki przepadają i nie podlegają zwrotowi.
10. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia karty, która nie została spersonalizowana, środki, które
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na niej pozostały nie mogą zostać przelane na nową kartę abonamentową ani wypłacone w gotówce.
11. W przypadku zagubienia bądź kradzieży spersonalizowanej i ważnej karty abonamentowej, należy
niezwłocznie zgłosić ten fakt kasjerce baru lub pracownikom biura w celu zablokowania karty oraz
przeniesienia niewykorzystanych środków na nową kartę. Koszt wydania nowej karty to 10 zł brutto.
Zgłaszając zagubienie bądź kradzież karty należy podać imię, nazwisko, adres oraz numer karty.
12. Wszystkie środki na karcie muszą zostać wykorzystane na zakup towarów. Nie dopuszcza się
wydawania reszty w gotówce.
13. Pieniężna kwota rabatu udzielana Użytkownikowi przy zakupie

karty nie może być wymieniana

na gotówkę.
14. Z momentem pierwszego użycia karty, nie podlega ona zwrotowi.
15. Wystawca ma prawo unieważnienia karty w przypadku, gdy jest ona wykorzystywana do celów
sprzecznych z postanowieniami regulaminu.
16. W przypadku zastrzeżeń oraz uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności karty lub zgodności jej
wykorzystywania z postanowieniami regulaminu, podmiot upoważniony do wystawienia karty może
zatrzymać kartę do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
17. Wystawca karty ma prawo do zakończenia programu kart abonamentowych w każdym czasie
bez podania przyczyn. W przypadku zakończenia programu wszystkie wydane karty, którym
nie skończył się termin ważności ulegają unieważnieniu po wykorzystaniu wszystkich środków.
18. Firma Gastronomiczna s.c. „Maja” Szadzik Ewa, Sienkiewicz Janusz zastrzega sobie możliwość
wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu

i informowania uczestników programu poprzez

udostępnienie zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej lub w punkcie sprzedaży.
19. W przypadku wprowadzenia zmian do obowiązującego regulaminu zmiany zaczynają obowiązywać
od 14 dnia od wprowadzenia nowego regulaminu.
20. Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu z momentem pierwszego
użycia karty.
21. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.barmaja.com.pl i w punktach sprzedaży.

22. Wszelkiego rodzaju reklamacje będą rozpatrywane po okazaniu dowodu doładowania karty
wydawanego przez kasjerkę.

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI.
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ZAŁĄCZNIK 1.

KARTA ABONAMENTOWA – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DANE PERSONALNE
IMIONA

NAZWISKO

DANE ADRESOWE
ULICA

MIEJSCOWOŚĆ

NR DOMU

NR LOKALU

KOD POCZTOWY

TELEFON

Oświadczam, że akceptuję zasady i warunki regulaminu kart abonamentowych.
Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
niniejszym formularzu przez Firmę Gastronomiczną s.c. „Maja” Szadzik Ewa,
Sienkiewicz Janusz ul. Leszczyńskiego 2, 76-200 Słupsk dla celów realizacji programu kart
abonamentowych. Ponadto oświadczam, iż zapoznałem/łam się z informacją dotyczącą przetwarzania
danych osobowych znajdującą się na odwrocie niniejszego formularza.

Miejscowość, data
WYPEŁNIA PRACOWNIK
NUMER KARTY ABONAMENTOWEJ:
DATA I PODPIS PRACOWNIKA:

Własnoręczny podpis
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ZAŁĄCZNIK 2
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119, s.1), dalej RODO – informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Firma Gastronomiczna s.c. „Maja” Szadzik Ewa, Sienkiewicz Janusz, ul. Leszczyńskiego 2, 76-200
Słupsk, tel. 59 845 58 13, e-mail: majaslupsk@op.pl jest Administratorem twoich danych osobowych.
II. Inspektor Ochrony Danych
Firma nie powołuje Inspektora Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
można kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail majaslupsk@op.pl.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych będą zawsze zgodne z przepisami RODO.
Podstawą przetwarzania danych może być zgoda na przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy,
obowiązek prawny spoczywający na Administratorze lub prawnie uzasadnione interesy Administratora.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje prawo do
wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej
wycofaniem.
IV. Prawo do sprzeciwu
1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie
wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które
są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw
i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy
przetwarzania danych w tym celu.
V. Okres przechowywania danych
1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będą istnieć do tego podstawy prawne
i faktyczne.
2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy
przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się
zdezaktualizowały.
VI. Odbiorcy danych
Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy
księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód,
dostawcy produktów, które są w naszym obrocie handlowym w celach marketingowych promujących
produkty.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadrzędnego.
VIII. Informujemy o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy
lub przeprowadzenia innych działań.

