Regulamin degustacji w Restauracji Fontanna
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem degustacji jest firma:
Grupa TB
Płowiecka 85, 04-501 Warszawa
NIP 113 192 32 72
1.2. Komunikaty i informacje na temat degustacji publikowane będą na stronie internetowej firmy
www.grupatb.pl oraz na profilu firmy na Facebooku www.facebook.pl/fontannarestaurant. Wszelkie pytania
dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres kontakt@fontannarestaurant.pl w tytule
wpisując „Degustacja”.
1.3. Zgłoszenia będą przyjmowane do 23.01.2022 włącznie.
1.4. Liczba miejsc na degustacji jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
1.5. Degustacja menu sezonowego odbędzie się w Fontanna Restaurant przy ul. Rybaki 3, 00-221 w Warszawie.
1.6. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) na zgłoszeniu jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny oraz na przesyłanie ofert informacyjno-handlowych przez Grupa TB.
Zgodę można wycofać wysyłając maila na adres kontakt@fontannarestaurant.pl .

2. Cel degustacji menu sezonowego
2.1. Celami degustacji menu sezonowego są:
•
•
•
•

zebranie opinii na temat serwowanych dań, na bazie których zostanie przygotowane menu sezonowe
poznanie oczekiwań gości
pozyskanie nowej grupy odbiorców
promocja Fontanna Restaurant

3. Warunki i zasady uczestnictwa
3.1. Warunkiem uczestnictwa w bezpłatnej degustacji jest:
1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
2) przedstawienie dowodu wypełnienia dwóch z trzech następujących:
• polubienie strony Facebook Fontanna Restaurant oraz dodanie opinii
• zaobserwowanie Fontanna Restaurant na Instagramie
• dodanie opinii Fontanna Restaurant na wizytówce Google
• dodane opinii Fontanna Restaurant na TripAdvisor
3) zdanie na koniec w pełni wypełnionej ankiety oceniającej poszczególne dania i drinki z serwowanego menu
degustacyjnego.

3.2 Dla każdej osoby jest przewidziany jeden zestaw degustacyjny składający się z pozycji wymienionych w
pkt . 4.3. Potrawy z menu degustacyjnego nie podlegają wymianie na inne potrawy z tego samego menu lub na
dania ze standardowej karty menu lokalu.
3.3 W przypadku nie wywiązania się z warunków zawartych w pkt. 3.1., klient jest zobowiązany do zapłaty
rachunku w wysokości 100 zł.

4. Przebieg degustacji sezonowej:
4.1 Przedstawienie obsłudze spełnionych warunków z punktu 3.1. ppkt. 3)
4.2 Otrzymanie ankiety, o której mowa w podpunkcie 3) punktu 3.1 tego regulaminu.
4.3 Serwis menu sezonowego w porcjach degustacyjnych w następującej kolejności:
•
•
•
•
•
•

2 przystawki
2 zupy
2 dania główne
1 sałatka
1 pizza
6 drinków

4.4 Zdanie wypełnionej ankiety, o której mowa w podpunkcie 3) punktu 3.1 tego regulaminu.

5. RODO
5.1. Osoby podające swoje dane (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) w ramach loterii wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach marketingowych związanych z degustacją.
Administratorem danych osobowych będzie Grupa TB z siedzibą w Warszawie ul. Płowiecka 85.
5.2 Przesłane dane osobowe:
• nie będą sprzedawane jakimkolwiek innym podmiotom
• będą bezpiecznie przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
5.3 Podanie danych przez uczestnika jest niezbędne do wzięcia udziału w degustacji.
5.4. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do informacji jak jego dane osobowe są
przechowywane i przetwarzane.
5.5. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo zmiany danych osobowych.
5.6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo usunięcia danych osobowych.

