Regulamentul de desfasurare a Programului de fidelitate Out4Food

Art. 1 - Organizatorul
Organizatorul este:
Trotter Management S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Bdul Pache Protopopescu nr. 51, etaj 2,
camera 5, birou 2, sector 2, J40/7105/2006, CUI 1863100, atribut fiscal: RO, societate
inregistrata ca operator de date cu caracter personal, inscrisa Registrul General ANSPDCP la
nr. 0002008/04.02.2014,
si
Trotter Grill S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Bdul Pache Protopopescu nr. 51, etaj 2, camera
5, biroul 3, sector 2, J40/18216/2008, CUI 24656909, atribut fiscal: RO
si
Trotter Service S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Aviator Petre Cretu nr 73, sector 1,
J40/16610/2004, CUI 16850245, atribut fiscal: RO
si
City Cafeteria SRL cu sediul in Bucuresti, Bd. Pache Protopopescu nr. 51, etaj 2, camera 5,
birou 6, sector 2, J40/14947/2007, CUI 22223917, atribut fiscal RO, inregistrata ca operator
de date cu caracter personal, inscrisa Registrul General ANSPDCP la nr. 35626/22.12.2015
si
City Café Express S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Bdul Pache Protopopescu nr. 51, etaj 2,
camera 5, biroul 8, sector 2, J40/7807/2016, CUI 36161377, atribut fiscal: RO

Art. 2 - Participanti
In programul de fidelitate se poate inscrie orice persoana fizica cu varsta de minim 18 ani,
care achizitioneaza produse din locatiile (restaurantele) afiliate acestui program. La acest
program nu au voie sa participe angajatii Grupului City Grill ( firmele organizatoare
mentionat mai sus si operatorii locatiilor afiliate).

Art. 3 - Locatiile afiliate

Programul este valabil numai in cadrul locatiilor afiliate. In acest program de fidelitate sunt
incluse toate produsele comercializate de catre locatiile afiliate, cu exceptia ofertelor,
produselor din tutun, a produselor pentru care pretul a fost negociat sau a
evenimentelor cu tematica (ex: revelion, nunta, botez, etc). De asemenea, nu se acorda
puncte de fidelitate pentru recompensarea de catre clienti a personalului de servire din
locatiile afiliate.
Lista locatiilor afiliate:
1. Caru' cu bere -Str. Stavropoleos nr. 5 corp comun cu str. Lipscani nr. 14, sector 3,
Bucuresti
2. Hanu` lui Manuc- Str Fanceza nr. 62-64, sector 3, Bucuresti
3. Hanu' Berarilor Casa Oprea Soare- Str. Poenaru Bordea nr. 2, sector 4, Bucuresti
4.Hanu' Berarilor Casa Elena Lupescu- Bd. Pache Protopopescu nr. 51, subsol, parter si etaj
1, sector 2, Bucuresti
5. Pescarus - Aleea Pescarus, Parc Herastrau, sector 1, Bucuresti
6. Trattoria Buongiorno Victoriei - Bd. Lascar Catargiu nr. 56, corp A, sector 1, Bucuresti
7. Trattoria Buongiorno Baneasa - Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42D, in cadrul Baenasa
Shopping City, spatiul 195 si 195T, sector 1, Bucuresti
8. Trattoria Buongiorno Primaverii – Str. Herastrau nr.2, sector 1, Bucuresti
9. Trattoria Buongiorno Lido -Str. C.A. Rosetti r. 13, sector 1, Bucuresti
10. Trattoria Buongiorno & City Cafe Terminal Schengen - Calea Bucurestilor nr. 224E,
Aeroportul International Henri Coanda, Incinta terminalului plecari internationale, parter,
patiul BT A02, judet Ilfov
11. Trattoria Buongiorno Centrul Istoric – Strada Stavropoleos nr 8, sector 3, Bucuresti
12. Trattoria Buongiorno Arena – Bd. Basarabiei, nr. 37-39, sector 2, Bucuresti
13. City Grill Primaverii - Bd. Primaverii nr. 3, ap. 1 si 2, sector 1, Bucuresti
14. City Grill Covaci -Str. Covaci nr. 19, partial parter, partial etaj 1, sector 3, Bucuresti
15. City Grill Baneasa- Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42D, in cadrul Baneasa Shopping
16. City Cafe Charles de Gaulles- Pta. Charles de Gaulle nr. 15, parter, sector1, Bucuresti
17. City Cafe City Gate - Pta. Presei Libere nr. 3-5, Cladirea City Gate Turnul de Sud, parter,
nivelul -2, sector 1, Bucuresti

18. City Grill Oracle – Cal. Floreasca nr.175, sector 1, Bucuresti

Art. 4 - Cardul virtual
Din 5 septembrie 2013, posesorii de card care utilizeaza un smartphone de tip ANDROID sau
IOS si care au aplicata Out4food, nu vor mai avea nevoie de cardul Out4food fizic. Aplicatia
poate tine locul cardului. Cei care poseda deja un card cu banda magnetica il pot inscrie in
aplicatie, iar cei care nu au card pot opta in aplicatie pentru un “card virtual”. Acumularea sau
consumul se fac direct din aplicatie astfel: la fiecare vizita clientul primeste nota de plata pe
care este tiparit un cod de bare. Se scaneaza codul de bare pentru a incarca informatia in
telefon, moment la care clientul este intrebat ce optiune doreste: acumularea a Xpct sau
consum. Punctele se incarca in cont abia dupa achitarea notei de plata.
Codul de bare generat de sistem este valabil 15 minute, timp in care clientul trebuie sa
finalize nota prin achitare.
Locatiile in care cardul virtual nu functioneaza sunt: Trattoria Buongiorno & City Cafe
Terminal Schengen. In cele doua puncte de lucru mentionate se va aplica discountul de 10%
direct la nota de plata, adica va diminua valoarea acesteia.
Din 10 octombrie 2015 posesorii de card virtual vor putea comanda produsele prin
intermediul sectiunii “comanda” din aplicatia de smartphone, in restaurant sau la pachet, doar
din meniul Restaurantului Pescarus si Trattoria Buongiorno Primaverii. Tot din aplicatie se
va putea plati cu cardul bancar prin intermediul interfatei “EuPlatesc” pusa la dispozitie de
Raiffeisen Bank, incepnad cu luna octombrie 2016, in toate locatiile afiliate.
Aplicatia este certificata 3D Secure de catre VISA si MasterCard prin Banca Raiffeisen
pentru tranzactii online cu orice card bancar emis de catre orice banca sub sigla VISA si
MASTERCARD.
Plata se bazeaza pe un sistem securizat de procesare a tranzactiilor online care ofera
confidentialitate, siguranta si simplitate in achizitia produselor si serviciilor online. Datele
cardului dumneavoastra ajung direct la banca, nimeni altcineva neavand acces la ele.
In cazul comenzilor la pachet neonorate din anumite motive si platite prin intemediul
aplicatiei, banii se vor restitui clientului in cont de card sau in cazul punctelor de fidelizare, in
contul Out4food , in cel mai scurt timp. Prin comenzi la pachet intelegem situatia in care
clientii comanda produsele prin intermediul aplicatiei, le platesc, iar in termenul anuntat de
catre prestator, vin si ridica comanda de la punctul/punctele de lucru al/ale acestuia.
Cardurile acceptate la plata in aplicatie sunt cardurilor bancare emise de banci romanesti si
straine sub siglele VISA si MasterCard.
Datele de contact pentru locatiile afiliate, in cazul reclamatiilor pentru plata cu cardul a
comenzilor: out4food@citygrill.ro 0731 49 18 49
IMPORTANT: Prin sincronizarea bratarii FitBit cu aplicatia Out4food si alergand minim
20km lunar, poti beneficia de reducere cu 15% din valoarea notei de plata. In cazul in care
nu se strang 20km intr-o luna, se revine la nivelul de reducere de 10%.
Utilizatorii aplicatiei mai au urmatoarele beneficii:
- informatiile legate de tranzactii sau disponibilul din cont pot fi vizualizate pe telefon
- voucherele lunare sau aniversare care se descarca direct pe telefon

- se pot face rezervari in 10 sec direct din optiunea aplicatiei
- poti face cadou din punctele tale, prietenilor sau rudelor
- acces mult mai usor la noutati si informatii utile gen: date de contact locatii, harta, distante
si rute, etc
- din luna octombrie 2015 in Restaurantul Pescarus se va putea comanda direct din aplicatie,
atat din meniul de mancare, cat si din cel de bautura.
Art. 5 - Durata
Perioada valabilitatii programului de fidelitate este nelimitata.
Emitentul cardurilor fizice sau virtuale isi rezerva dreptul de a renunta la program la libera sa
apreciere , dar punctele de fidelitate deja acumulate vor putea fi folosite in aceleasi conditii
pana la epuizare
Art. 6 - Conditii de validitate
Pentru a beneficia de avatajele programului de fidelitate Out4food, clientul trebuie sa
indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
a) Participantul trebuie sa indeplineasca conditiile de la Art. 2,
b) Clientul trebuie sa-si inscrie cardul cu datele persoale fie accesand site-ul
http://www.citygrill.ro/ro/out4food, fie descarcand aplicatia Out4food valabila in Apple Store
si Google Play. Odata cu inscrierea, posesorul va primi periodic newslettere si alte informatii
din partea emitentului,
c) Cardul fizic sau virtual poate fi folosit si acumuleaza puncte din momentul in care este
primit de catre client, dar punctele pot fi folosite doar dupa inregistrea lui conform pct b),
d) Dupa inregistrarea cardului fizic (suport de plastic) posesorul va primi un e-mail prin care
va activa cardul in sistem,
e) Cardul fizic sau virtual are perioada de valabilitate nelimitata. Bonusurile acumulate sau
alimentarile la casa de marcat, necheltuite in termen de 365 de zile calendaristice de la data
acumularii acestora se anuleaza.
Art. 7 - Acordare si folosire
a) Acordare:
Cardul fizic se obtine pe loc in cadrul locatiilor afiliate, la cerere. OUT4FOOD poate fi
descarcata oricand din store-urile Apple Store si Google Play. La fiecare achizitie de produse
si servicii, in contul cardului de fidelitate va fi transferat, sub forma de puncte de fidelitate,
bonusul aferent acesteia, calculat ca procent (10%) din valoarea notei, cu conditia prezentarii
cardului la momentul platii (1 punct = 1 ron). De exemplu, pentru o valoare a notei de 1.000
lei, valoarea punctelor acumulate ce pot fi utilizate la urmatoarea achizitie este de 100 lei
(1000 lei * 10% = 100 lei). Punctele astfel obtinute pot fi cheltuite pentru a achita partial sau
integral un alt produs achizitionat ulterior din cadrul locatiilor afiliate in termen de 365 zile
calendaristice de la data acumularii acestora.
Clientului i se returneaza sub forma de puncte, 10% din valoarea notei de plata achitata prin
orice mijloc de plata.
De asemenea, cardul poate fi incarcat la orice casierie a oricarei locatii afiliate. Sumele
incarcate astfel sunt transformate in puncte (ex: 100lei incarcati la casa = 110 pct deoarece se
incarca automat si bonusul de 10%) putand fi folosite la oricare achizitie ulterioara.
Valabilitatea lor este de 365 luni de la acumulare.

In cazul cardului virtual gazduit de aplicatia Out4food, clientul acumuleaza punctele
reprezentand 10% din valoarea notei direct in contul lui, prin scanarea codului de bare tiparit
pe nota de plata.
b) Folosire:
In functie de optiunea posesorului de card, punctele acumulate din bonusurile aferente
achizitiilor pot fi utilizate incepand cu urmatoarea achizitie sau pot fi acumulate in cont. In
cazul in care clientul achita integral o nota cu punctele de pe card, acesta nu va beneficia de
bonus la achizitia respectiva. In cazul in care plata notei se face partial cu punctele acumulate
anterior, clientul va primi puncte doar pentru valoarea platita efectiv in numerar sau prin card
bancar. In cazul platilor prin transfer in cont, bonusul va fi transferat dupa incasarea integrala
a restului de plata pentru produsele achizitionate.
Pentru acumularea sau cheltuirea punctelor, clientii trebuie sa prezinte cardul de fidelitate
Out4food. Exceptie fac posesorii de smartphone care au un card virtual Out4food, activat prin
aplicatia cu acelasi nume, care, prin scanarea codului de bare, opteaza pentru acumularea sau
consumul punctelor.
Beneficiul cardului de fidelitate nu va fi cumulat cu nici un alt program de fidelitate existent,
cum sunt voucherele promotionale sau discounturile acordate la plata cu anumite carduri
bancare (CEC Bank, AMEX etc). In astfel de cazuri, clientul va trebuie sa aleaga beneficiul
care doreste sa i se acorde.
Nu se acorda puncte de fidelitate pentru recompensarea personalului locatiilor afiliate si nici
nu pot fi utilizate punctele din cont pentru aceasta.
Posesorii de card pot anula in orice moment dreptul emitentului de a folosi datele personale,
accesand optiunea "dezabonare" pe site-ul www.citygrill.ro si introducand codul cardului.
Odata cu aceasta anulare, cardul beneficiarului devine nul, nemaiputandu-se acorda
beneficiul de 10% in niciuna din locatiile afiliate.
Art. 8 - Regulamentul Programului de fidelizare "Out4food"
Fiecare card aferent programului de fidelitate "Out4food" este unic si atribuit unei singure
persoane. Clientul trebuie sa inscrie cardul furnizand urmatoarele informatii: cod card, nume
si prenume, adresa de e-mail, data nasterii, sex, disponibil pe site-ul www.citygrill.ro,
sectiunea out4food.
Aceleasi informatii sunt necesare si pentru cei care opteaza pentru aplicatia Out4Food.
Daca in urma verificarii, informatiile sunt incomplete sau gresite, Organizatorul are dreptul
de a bloca cardul.
Organizatorul nu poate fi facut raspunzator in cazul utilizarii cardului de catre alte persoane
decat cele inscrise in Programul de fidelitate Out4Food.
Posesorii cardului sunt obligati sa anunte disparitia sau furtul cardului la Departamentul de
Marketing, la urmatoarea adresa de email out4food@citygrill.ro. Organizatorul nu este
raspunzator pentru punctele cheltuite din cele acumulate pe card in perioada de pana la
anuntarea disparitiei sau furtului cardului.
Bonusul acumulat poate fi consumat in termen de 365 zile calendaristice de la data
acumularii acestora.
Folosirea improprie sau frauduloasa a Programului de fidelizare Out4food de catre posesorul
sau atrage dupa sine retragerea cardului si excluderea acestuia din programul de fidelitate.
Cardul nu are valoare comerciala si nu se emite contra cost. Nu se poate acorda numerar la
contravaloarea punctelor acumulate in contul de card.

Acest card nu este un card de plata sau de credit, sau vreun alt mijloc de plata. Emitentul si
proprietarul acestui card sunt Organizatorul ( cele 5 societati mentionate in parte introductiva)
si operatorii locatiilor afiliate, care isi asuma dreptul de a decide sistarea in orice moment a
programului de fidelizare sau de anulare a cardului. Cardul poate fi utilizat in conformitate cu
acest regulament, ce este disponibil si pe www.citygrill.ro, sectiunea out4food. Posesorul
cardului este rugat sa anunte imediat emitentul in cazul pierderii, furtului sau distrugerii
acestuia.
Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la out4food@citygrill.ro.
Cardul trebuie protejat impotriva deteriorarii.
Programul de fidelitate "Out4food" nu este o loterie, fiecare posesor de card primind punctele
aferente achizitiilor facute.
Art. 9 - Alte Clauze
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe durata existentei
programului de fidelitate "Out4food", fara o notificare prealabila. Varianta modificata va fi
adusa la cunostinta clientilor prin afisare pe site-ul www.citygrill.ro, sectiunea out4food si
prin newsletter.
Pentru orice alte informatii sau nelamuriri puteti contacta Departamentul Marketing la adresa
de e mail out4food@citygrill.ro.
Prezentul Regulament este pus gratuit la dispozitia clientilor in toate locatiile afiliate precum
si pe site-ul www.citygrill.ro,sectiunea out4food.

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
In cadrul Programului de fidelitate Out4Food, Organizatorul reprezentat prin cele 5
societati mentionate in partea introductiva impreuna cu operatorii locatiilor afiliate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AVANTI UNION S.R.L.
BLUE RESTAURANT S
BOGDAN RESTAURANTE S.R.L.;
ECO FRESH OPERATIONS S.R.L.;
ERIC RESTAURANTE S.R.L.;
DISTINCT OPERATIONS S.R.L.

prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, in cadrul
Programului de fidelitate Out4food, exclusiv în scopul derularii activitatilor de reclama,
marketing si publicitate, conform cerintelor Legii nr. 677/2001, pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date si ale Legii nr. 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal
si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice. 1
Datele vor fi dezvăluite catre S.C. EXPREMIO MARKETING S.R.L., societate care a
dezvoltat si asigura mentenanta platformei online pe care ruleaza aplicatia Out4food, precum
si colaboratorilor care asigura gestionarea Programului de fidelitate. Avand in vedere ca

datele sunt necesare pentru efectuarea activitatilor specifice derulate de entitatile mentionat
emai sus in folosul dumneavoastra, prin completarea formularului primit in cadrul
Programului de fidelitate Out4food si oferirea datelor dumneavoastra personale va exprimati
acordul cu utilizarea acestora in conditiile de mai sus.
In cazul in care nu sunteti de acord cu utilizarea datelor personale in conditiile de mai sus, va
informam ca participarea la Programul de fidelitate Out4food nu este posibila si va rugam sa
nu completati formularul de participare la Programul de fidelitate Out4food.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării
datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora.
Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi
semnată la TROTTER MANAGEMENT S.R.L., TROTTER GRILL S.R.L., TROTTER
SERVICE S.R.L.,CITY CAFETERIA S.R.L. si CITY CAFÉ EXPRESS S.R.L. Adresele de
corespondenta le gasiti in partea introductiva a prezentei proceduri.
De asemenea, va este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei in cazul in care considerati ca
TROTTER MANAGEMENT S.R.L., TROTTER GRILL S.R.L., TROTTER SERVICE
S.R.L.,CITY CAFETERIA S.R.L. si CITY CAFÉ EXPRESS S.R.L. au savarsit vreo
neregula in legatura cu operarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.
1

Prin Decizia ANSPDCP nr.200/2015 s-au stabilit cazurile de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru
care nu este necesară notificarea. De aceea, unele din societatile participante la Programul de fidelitate
Out4Food nu sunt inscrise in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal administrat de
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ( ANSPDCP) dar scutirea
obligatiei de notificare nu le exonereaza de indeplinirea celorlalte obligatii care le revin potrivit dispozitiilor
legale ( Legea nr.677/2001).
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