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Regulamin uczestnictwa w programie „Fishclub” 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem programu prowadzonego pod nazwą „Fishclub” [dalej: „Program”] jest North 
Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000289192, kapitał zakładowy w kwocie 56.800.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 959-150-56-
46 [dalej: „Organizator Programu”]. 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują dla wszystkich restauracji należących do 
sieci North Fish na terenie całego kraju. 

3. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Programu, w szczególności prawa i obowiązki 
Uczestnika w związku z jego udziałem w Programie oraz korzyści, które wynikają z uczestnictwa 
w Programie. Postanowienia Regulaminu Programu mają zastosowanie wyłącznie do 
Uczestników Programu. 

4. Program rozpoczyna się z dniem 01.03.2015 roku i trwa do odwołania. 
5. Program jest przeznaczony dla Klientów restauracji sieci North Fish. 

 
 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Programie 
 

1. Uczestnictwo w Programie ma charakter dobrowolny, jest wolne od wszelkich opłat i polega na 
uzyskaniu możliwości otrzymywania od Organizatora Programu informacji handlowej o 
aktualnych promocjach, rabatach i ofertach obowiązujących w restauracjach sieci North Fish. 

2. W Programie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili 
przystąpienia do Programu ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 
miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora Programu, Wykonawcy, 
członkowie ich organów zarządzających, podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy 
organizowaniu Programu, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest 
małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich 
przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo. 

 
 

§ 3. Zasady Uczestnictwa w Programie 
 

1. Osoba spełniająca warunki określone w § 2 ust. 2 staje się uczestnikiem Programu po 
prawidłowym wykonaniu następujących czynności [dalej: „Uczestnik”]: 

a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego [dalej: „Formularz”] stanowiącego Załącznik nr 
1 do niniejszego Regulaminu i jego przekazanie kasjerowi w jednej z restauracji North 
Fish 
albo 

b. wypełnienie Formularza w formie elektronicznej dostępnego na stronie 
www.northfish.pl/fishclub; 
albo 

c. złożenie oświadczenia o przystąpieniu do Programu w związku z uczestnictwem w 
jednym z Konkursów organizowanych przez Organizatora Programu. 
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2. Uczestnictwo w Programie powstaje z chwilą prawidłowego wykonania czynności określonej w 
ust.1 i zawarte jest na czas nieokreślony lub do momentu jego wypowiedzenia przez którąkolwiek 
ze stron. 

3. Organizator Programu może w każdym czasie wstrzymać okresowo lub zaniechać przyjmowania 
dalszych zgłoszeń uczestnictwa w Programie poprzez opublikowanie takiej decyzji na stronie 
internetowej www.northfish.pl/fishclub. 

4. Każdy Uczestnik Programu ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć swoje uczestnictwo w 
Programie w formie pisemnej poprzez: 

a. przesłanie go na adres Organizatora Programu (North Food Polska Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce) lub 

b. złożenie wypowiedzenia obsłudze jednej z restauracji North Fish; 
c. przesłanie wypowiedzenia na adres e-mail: fishclub@northfood.pl 
bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat. 

5. W przypadku zgłoszenia uczestnictwa w Programie w sposób wskazany w ust.1 lit. a i b, osoba 
spełniająca warunki określone w § 2 ust. 2 w celu przystąpienia do Programu wypełnia Formularz 
poprzez: 

a. podanie imienia; 
b. podanie adresu e-mail; 
c. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacji wszystkich 

jego postanowień; 
d. wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail newslettera od spółki NORTH 

FOOD POLSKA S.A. z siedzibą w Kielcach 25-323, al. Solidarności 36, zarejestrowanej 
w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, KRS 0000289192 zawierającego informacje handlowe o aktualnych 
promocjach, rabatach i ofertach spółki. 

6. Oprócz danych wskazanych w ust. 5 osoba spełniająca warunki określone w § 2 ust. 2 może w 
Formularzu również: 

a. podać swoje nazwisko; 
b. podać adres zamieszkania; 
c. podać numer telefonu kontaktowego; 
d. wyrazić zgodę na kontaktowanie się przez telefon w celu realizowania marketingu 

bezpośredniego North Food Polska S. A. z siedzibą w Kielcach 25-323, al. Solidarności 
36, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000289192. 

7. Każdy Uczestnik po prawidłowo dokonanym zgłoszeniu udziału w Programie w jeden ze 
sposobów określonych w ust.1 otrzymuje na wskazany w adres e-mail kupon rabatowy na jeden 
z produktów, dań znajdujących się w aktualnie obowiązującej ofercie restauracji North Fish, co 
będzie dokładnie określone w jego treści. 

8. Wielkość rabatu, o którym mowa w ust. 7, nie będzie przekraczała 25 zł, zaś termin jego realizacji 
będzie zawsze określony w treści kuponu. 

9. Fundatorem kuponów, o których mowa w ust. 7, jest Organizator Programu. 
 
 

§ 4. Polityka Prywatności 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                      
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że: 
 

http://www.northfish.pl/fishclub
mailto:fishclub@northfood.pl
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1. Tożsamość i dane kontaktowe. 
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest North Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289192, kapitał zakładowy w kwocie: 
56.800.000 zł opłacony w całości, NIP: 959-150-56-46 [dalej: „Administrator”]. 
 
2. Przetwarzanie danych po przystąpieniu do Programu. 
 
Jeżeli przystąpiłeś do Programu, oznacza to, że przetwarzamy następujące Twoje dane: 

a.  imię; 
b.  adres email  

oraz, jeżeli podałeś również inne dane, przetwarzamy ponadto Twoje: 
a. nazwisko; 
b. adres zamieszkania; 
c. numer telefonu. 

 
3. Kontakt w sprawie Twoich danych osobowych. 
 
W sprawie ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami również pod adresem e-
mail: rodo@northfood.pl 
 
4. Cele i podstawy przetwarzania.  
 
Przetwarzamy Twoje dane: 
 

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli w celu zawarcia i wykonania umowy, której 
przedmiotem jest udział w programie „Fishclub”  

2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twojej zgody, w celach marketingowych, w tym 
analitycznych,  

3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, w 
przypadku kierowania do Ciebie informacji marketingowej w czasie łączącej nas umowy oraz 
profilowania zwykłego (niestanowiącego zautomatyzowanego przetwarzania), które służyć będzie 
dopasowaniu naszych usług do Twoich preferencji. 

 
5. Prawnie usprawiedliwione interesy. 
 
W naszym prawnie usprawiedliwionym interesie leży dostarczanie informacji o usługach, które 
potencjalnie mogą zainteresować Klientów. Ponadto z naszego prawnie usprawiedliwionego interesu 
wynika zabezpieczenie informacji na wypadek konieczności dochodzenia roszczeń powstałych z łączącej 
nas umowy lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko nam. 
 
6. Środki bezpieczeństwa. 
 
Twoje dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby do tego upoważnione. 
 
 
 
 

mailto:rodo@northfood.pl
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7. Odbiorcy danych 
 
Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (tzw. podmiotom 
przetwarzającym, np. agencjom marketingowym), ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji 
usługi, w sposób niewykraczający poza nasze polecenie. 
 
8. Okres przechowywania danych.  
 
Dane są przetwarzane:  

a. w celach opartych na niezbędności do wykonania umowy przez czas trwania umowy, 
b. w celach opartych na Twojej zgodzie do czasu wycofania przez Ciebie zgody, 
c. w celach opartych na prawnie usprawiedliwionym interesie do czasu zgłoszenia przez Ciebie 

skutecznego sprzeciwu lub przedawnienia roszczeń powstałych z łączącej nas umowy. 
 
9. Prawa osób, których dane dotyczą: 
 
Zgodnie z RODO przysługuje Ci prawo do: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
d. przenoszenia danych,  
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 
10. Informacja o możliwości wycofania zgody. 
 
W każdej chwili przysługuje Ci 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. 
 
11. Informacja o możliwości wniesienia sprzeciwu. 
 
W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnie usprawiedliwionego 
interesu administratora, przysługuje Ci uprawnienie do wniesienia sprzeciwu. W takim przypadku 
zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie 
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw 
i wolności. 
 
12. Skarga do organu nadzorczego. 
 
W przypadku uznania, że przetwarzamy Twoje dane w sposób naruszający prawo, przysługuje Ci skarga 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
13. Podania danych. 
 
Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w programie „Fishclub”, a ich niepodanie skutkować 
będzie brakiem możliwości przystąpienia do programu.  
Podanie danych dla celów marketingu, a ich niepodanie nie ma wpływu na możliwość przystąpienia do 
programu. 
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14. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 
 
Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. 
 
  

§ 5. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator Programu oraz Wykonawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności: 
a. w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem, a w konsekwencji nieotrzymania przez 

Uczestnika kuponu rabatowego, o którym mowa w § 3 ust. 7, z powodu podania przez niego 
nieprawdziwych lub błędnych danych; 

b. w przypadku niemożliwości przesyłania newslettera z powodu podania przez Uczestnika 
nieprawdziwego lub błędnego adresu e-mail. 

2. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie www.northfish.pl/fishclub. 
3. Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu Uczestnicy mogą również uzyskać, kontaktując się z 

Organizatorem Programu za pośrednictwem adresu e-mail: fishclub@northfood.pl. Odpowiedzi 
udzielane będą w terminie do jednego dnia roboczego. 

4. Organizator Programu ma w każdym czasie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. 
Zmiany nie mogą jednak obejmować ograniczenia lub pozbawienia Uczestników uprawnień 
wynikających z uczestnictwa w Programie. Zmieniony regulamin będzie obowiązywał od dnia 
opublikowania go na stronie internetowej www.northfish.pl/fishclub. 

  

http://www.northfish.pl/fishclub
mailto:fishclub@northfood.pl
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Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - PROGRAM „FISHCLUB” 
 
Imię*: ………………………………………………………….…………… 
Nazwisko: …………………………………………………..……………… 
Adres zamieszkania: …………………………………..…………………. 
Adres e-mail*: ……………………………………………………..………. 
Nr telefonu kontaktowego: ……………………………………………….. 
 
 Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Programu Fishclub (zobacz 
Regulamin) oraz akceptuję wszystkie jego postanowienia*; 
 
 Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail newslettera 
od spółki NORTH FOOD POLSKA S.A. z siedzibą w Kielcach 25-323, al. Solidarności 36, zarejestrowanej 
w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 
0000289192 zawierającego informacje handlowe o aktualnych promocjach, rabatach i ofertach spółki*; 
 
 Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez telefon w celu realizowania marketingu 
bezpośredniego North Food Polska S. A. z siedzibą w Kielcach 25-323, al. Solidarności 36, 
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, KRS 0000289192. 
 
 
*obowiązkowe 

 

 


