REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY RABATOWEJ THE ALCHEMIST GASTROPUB
Niniejszy Regulamin przedstawia zasady korzystania z karty rabatowej w lokalu The Alchemist
Gastropub. Definicje i terminy używane w tym Regulaminie mają następujące znaczenie:
Karta – karta rabatowa o unikalnym numerze, którą można uzyskać w lokalu The Alchemist
Gastropub przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 w Warszawie,
Użytkownik karty – pełnoletnia osoba fizyczna, która wypełniła i podpisała formularz zgłoszeniowy
oraz uzyskała kartę rabatową,
Wystawca karty – wystawcą karty jest E.S.Bacchus Sp. z o.o., adres: ul. Banderii 4/147, 01-164
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000495888, numer NIP 5272709057, numer REGON 147078318. Spółka jest jednocześnie
Administratorem danych osobowych Użytkowników kart rabatowych.
1.

Karty rabatowe THE ALCHEMIST GASTROPUB uprawniają klientów THE ALCHEMIST GASTROPUB
do następujących zniżek:
−

zakupu pełnego zestawu lunchowego w cenie 20 zł, w dniach od poniedziałku do piątku,
w godzinach 12:00 – 16:00 (do wyczerpania zestawów lunchowych),

2.

Wydanie karty rabatowej może nastąpić tylko w lokalu THE ALCHEMIST GASTROPUB. Karta
rabatowa jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób obecnie pracujących w budynku
Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 1-3.

3.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy Użytkownik podaje swoje imię i nazwisko oraz nazwę
firmy, w której pracuje. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest
warunkiem uzyskania karty rabatowej.

4.

W celu uzyskania Karty rabatowej należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy załączony
do niniejszego regulaminu. Użytkownikiem Karty rabatowej jest osoba, która wypełniła i
podpisała formularz zgłoszeniowy. Z chwilą podpisania formularza zgłoszeniowego Użytkownik
akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

5.

Karta wydawana jest nieodpłatnie i bezterminowo. Karta posiada swój unikalny numer.

6.

Karta rabatowa nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową.

7.

Karta rabatowa jest kartą imienną a jej Użytkownik nie może jej użyczać albo oddawać do
używania w jakikolwiek inny sposób osobie trzeciej. Karta upoważnia do zakupu nie więcej niż
jednego zestawu lunchowego dziennie.

8.

Uprawnienia wynikające z posiadania Karty rabatowej przysługują w momencie jej uzyskania.

9.

Wszelkie zniżki i świadczenia związane z posiadaniem Karty rabatowej przysługują jedynie jej
Użytkownikowi, za jej okazaniem podczas zakupu towaru.

10. Rabaty nie obejmują towarów przecenionych oraz objętych inną formą promocji. Rabaty
obowiązują tylko przy płatności gotówkowej.
11. Rabat przysługują tylko na zakupy dokonane przy jednoczesnym okazaniu Karty rabatowej.
12. W przypadku zgubienia, zniszczenia bądź kradzieży karty rabatowej, jej Użytkownikowi
przysługuje roszczenie o wydanie zastępczej karty rabatowej. Tym samym Użytkownik nie traci
uprawnień wynikających z karty rabatowej.

13. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez Administratora przez czas
obowiązywania programu kart rabatowych oraz zgłaszania roszczeń reklamacyjnych.
14. Dane osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotom, którym Administrator zleca usługi
związane z przetwarzaniem danych osobowych (dostawcom usług IT), na podstawie umowy z
Administratorem i wyłącznie w zakresie określonym przez Administratora.
15. W związku z przetwarzaniem danych osobowym przez Administratora, Użytkownikom
przysługują następujące uprawnienia:
−
−
−
−
−

prawo dostępu do swoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, to jest prawo otrzymania od
Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Klient
możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać ich przeslania w
jego imieniu do innego administratora. Administrator prześle dane, jeżeli takie przesłanie
będzie technicznie możliwe.

16. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
17. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
- telefonicznie pod numerem telefonu: 22 628 00 23
- przez email: info@theachemist.pl
18. Regulamin dostępny jest na stronie www.thealchemist.pl. Regulamin może ulec zmianie.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania jego nowej wersji na stronie
www.thealchemist.pl
19. The Alchemist Gastropub może w dowolnym momencie zmienić niniejszy regulamin, w tym
zasady korzystania z karty rabatowej, o czym poinformuje użytkowników.
20. The Alchemist Gastropub może w dowolnym momencie anulować program kart rabatowych, o
czym poinformuje użytkowników.
21. Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące Regulaminu, korzystania z Karty oraz reklamacje
należy zgłaszać do: Elżbieta Włoch, tel. 22 628 00 23, email: info@thealchemist.pl lub do
personelu Lokalu.
22. Data opublikowania Regulaminu: 25 maja 2018 r.

