Regulamin ankiety „OPINIE NORTH FISH”
1. Ankieta „OPINIE NORTH FISH” jest narzędziem do badania poziomu satysfakcji Gości
restauracji North Fish w Polsce.
2. Organizatorem ankiety jest North Food Polska S.A. z siedzibą: Al. Solidarności 36, 25-323
Kielce; ankietę przeprowadza na zlecenie Organizatora firma badawcza VSC Sp. z o.o. Sp. k. z
siedzibą: ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław.
3. Ankieta przeprowadzana jest we wszystkich restauracjach North Fish w Polsce.
4. Ankieta przeprowadzana jest on-line za pośrednictwem strony www.opinie.northfish.pl.
5. Aby wziąć udział w ankiecie należy zachować paragon, na którym znajduje się informacja o
kodzie umożliwiającym wypełnienie ankiety, jak również potwierdzający zakup produktu w
restauracji North Fish. Kod znajdujący się na paragonie należy umieścić w ankiecie zgodnie ze
wskazówkami przekazywanymi w czasie wypełniania ankiety. Otrzymany kod umożliwia
wypełnienie tylko jednej ankiety na stronie.
6. Ankietę należy wypełnić w terminie 5 dni kalendarzowych po dokonaniu zakupu i otrzymaniu
paragonu z kodem umożliwiającym wypełnienie ankiety.
7. Każdy, kto otrzyma paragon wraz z kodem oraz wypełni ankietę otrzyma kod rabatowy
umożliwiający zakup w dowolnej restauracji North Fish wskazanego produktu z oferty restauracji
we wskazanej promocyjnej cenie czyli zakup dowolnego Smoothie lub Lemoniady za 1 gr. Kod
ten upoważnia do jednokrotnego skorzystania ze wskazanej oferty promocyjnej. Przy jednej
transakcji (zakupie objętym jednym paragonem fiskalnym) można zrealizować tylko jeden kod
rabatowy.
8. Kod rabatowy generowany jest na stronie www.opinie.northfish.pl po uzupełnieniu ankiety.
Kod może być użyty zarówno jako wydruk oraz lub zapisany jako plik pdf. Kod ważny jest przez
7 dni od czasu jego wygenerowania i może być zrealizowany w dowolnej restauracji North Fish w
Polsce. Kod rabatowy należy okazać pracownikowi, aby móc skorzystać z oferty promocyjnej.
9. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane
wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem ankiety, a w szczególności w
celu przekazania kodu umożliwiającego zakup dowolnego Smoothie lub Lemoniady za 1 gr
ankietowanemu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych
osobowych może być jednak niezbędne do odbioru Smoothie lub Lemoniady za 1 gr. Osobie
udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania
oraz żądania usunięcia. Organizator na podstawie stosownej umowy powierza podmiotowi
przeprowadzającemu ankietę przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia ankiety zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

