Regulamin ankiety „Opinia Gości”
1.

Ankieta „Opinia Gości” jest narzędziem do badania poziomu satysfakcji Gości restauracji
McDonald’s w Polsce.

2.

Organizatorem ankiety jest McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674),
ul. Marynarska 15; ankietę przeprowadza na zlecenie Organizatora firma badawcza GfK Polonia
Sp. z o.o. (00-001 Warszawa, ul. Ludna 2).

3.

Ankieta przeprowadzana jest we wszystkich restauracjach McDonald’s w Polsce.

4.

Ankieta przeprowadzana jest on-line za pośrednictwem strony www.mcdonalds.pl/ankieta

5.

Aby wziąć udział w ankiecie należy zachować paragon potwierdzający zakup dowolnego
produktu w restauracji McDonald’s; dane znajdujące się na paragonie należy umieścić w ankiecie
zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi w czasie wypełniania ankiety.

6.

Ankietę należy wypełnić w terminie dwóch dni po dokonaniu zakupu.

7.

Wizyta w restauracji McDonald’s, w czasie której Gość jedynie odebrał gartis (tj. rzecz wydaną
mu bez zapłaty) i nie dokonał żadnego zakupu, nie jest przedmiotem badania w ramach Ankiety.

8.

Każdy, kto wypełni ankietę otrzyma nagrodę – kupon na hamburgera albo duże lody z polewą w
kubeczku plastikowym (do wyboru polewa o smaku czekoladowym, karmelowym,
truskawkowym) z oferty klasycznej restauracji McDonald’s (uwaga: oferta ta nie jest dostępna
w czasie sprzedaży produktów z oferty śniadaniowej). Kupon ten upoważnia do jednokrotnego
odbioru produktu gratis wskazanego na kuponie albo do otrzymania jednorazowo określonej w
kuponie zniżki, przy kolejnym zakupie produktów wskazanych przez Organizatora w treści
kuponu. Przy jednej transakcji (zakupie objętym jednym paragonem fiskalnym) można
zrealizować tylko jeden kupon.

9.

Kupon przesyłany jest na wskazany w ankiecie adres e-mailowy; kupon może być użyty zarówno
jako wydruk oraz w postaci elektronicznej. Kupon ważny jest przez 7 dni od czasu jego
wygenerowania i może być zrealizowany w dowolnej restauracji McDonald’s w Polsce z
wyłączeniem restauracji znajdujących się na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w
Warszawie oraz Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Kupon można zrealizować za
okazaniem przy kasie wewnątrz restauracji lub na linii drive. Kuponu nie można zrealizować w
kasach McCafé, w kioskach samoobsługowych, ani w usłudze McDelivery.

10.

Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane
wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem ankiety, a w szczególności w
celu przekazania nagrody ankietowanemu. Podanie danych osobowych ma charakter
dobrowolny. Podanie danych osobowych może być jednak niezbędne do odbioru nagrody.
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.

