
REGULAMIN 

ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW 

W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO. 

 

 

§1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez 

firmę Tango Cecylia Pociej, ul Bielska 61/1 09-40 Płock, zwane „Twoja Dieta”. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 

przepisy prawa polskiego. 

 

§2 DEFINICJE 

1. Usługi - Przygotowanie i dostarczanie przez Tango Cecylia Pociej posiłków w zestawach w ramach tzw. 

cateringu dietetycznego 

2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy. 

3. Cennik — cena usług opublikowana na stronie internetowej 

twojadieta.karczma-podstrzecha.com.pl 

oraz dostępny w restauracji "Karczma pod Strzechą", ul. Wyszogrodzka 127,  

09-410 Płock (Galeria Mazovia). 

 

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, 

jednym z poniższych wariantów Diety: 

a) 1000 kcal 

b) 1200 kcal 

c) 1500 kcal 

d) 1700 kcal 

e) 2000 kcal 

f) 3000 kcal 

g) Wegetariańska 

h) dr Dąbrowskiej – w wybranych terminach. 

2. Dieta nie jest dietą indywidualną i jest udostępniana na zasadach obowiązujących  

w żywieniu zbiorowym. 

3. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku. 

 

http://twojadieta.karczma-podstrzecha.com.pl/


§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, 

zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”): 

a. poprzez kontakt osobisty lub mailowy pod adresem  

twojadieta@karczma-podstrzecha.com.pl 

 bądź telefoniczny pod numerem telefonu 500021130. 

2. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godziny 12:00 będą realizowane  

od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia  

oraz dokonaniu wpłaty za dietę. 

3. Zamówienia złożone w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wskazane przez będą 

realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia (do godziny 12:00) 

oraz po dokonaniu wpłaty za dietę. 

4. Klient deklaruje czy chce otrzymywać dostawy 5 czy 7 dni w tygodniu  

(z weekendem czy bez). 

6. Przyjęcie zamówienia nie jest równoznaczne z udzieleniem przez „Twoja Dieta” 

zapewnienia, że świadczone przez Usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie 

Zamawiającego. 

7. Przyjęcie i zrealizowanie zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności „Twoja Dieta” za 

ewentualne: wpływ na zdrowie/ samopoczucie Klienta/ reakcje alergiczne/ interakcje z przyjmowanymi 

przez Klienta lekami. 

8. ZESTAW TESTOWY – każdej osobie/adresowi przysługuje możliwość wykorzystanie jednego dnia 

testowego. Kolejne próby zamawiana dnia testowego będą anulowane. Zamówienie np. dwóch testów pod 

jeden adres podlega indywidualnemu rozpatrzeniu  

i ustaleniom. 

9. Klient może zdecydować o wyborze ekologicznych opakowań do posiłków akceptując dodatkowy koszt  - 

4zł/dzień. 

 

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE 

1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności „z góry” za Zamówienie. 

2. Zamówienie można opłacić osobiście podczas składania zamówienia lub u dostawcy diety za pomocą 

gotówki lub karty płatniczej (o chęci zapłacenia kartą należy wcześniej poinformować personel). Płatności 

można również dokonać za pomocą przelewu na wskazany w niniejszym regulaminie numer konta. 

3. Przy płatnościach dokonywanych przelewem realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu 

płatności na naszym koncie (obowiązkowe jest przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu, min. 2 dni 

robocze przed realizacją zamówienia). 

4. Płatności przelewem należy dokonywać na dane: 
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Tango Cecylia Pociej 

Bielska 61/1 

09-400 Płock 

nr konta : 04 1140 2017 0000 4002 0436 6258 

 

5. Za dzień płatności uważany jest dzień, w którym opłata za zamówienie zostanie zaksięgowana na 

rachunku Bankowym (obowiązkowe jest przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu). 

6. „Twoja Dieta” zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do momentu 

otrzymania należności za dane zamówienie. Zamawiającemu zostanie przekazana stosowna 

informacja drogą telefoniczną, sms lub mailową. 

 

§6 DOSTAWA 

1. Dostawa Zamówienia odbywa się codziennie, standardowo w godzinach pomiędzy 8:00-11:00 rano  

oraz w po południu w godzinach 17:30-18:30. 

2. Dostawy na weekend odbywają się w sobotę rano, zawierają także zestaw na niedzielę. 

3. Koszt dostawy to 4zł na terenie Płocka. Dostawa do innych lokalizacji ustalana jest indywidualnie.  

Zestaw diety można bezpłatnie odebrać osobiście w restauracji „Karczma pod Strzechą” ul. Wyszogrodzka 

127, 09-410 Płock (Galeria Mazovia) lub „Karczma pod Strzechą”, ul.Grodzka 5, 09-400 Płock. 

4. W razie nieodebranie przez Klienta, Zamówienia spowodowane jakąkolwiek 

okolicznością/okolicznościami, niezależnymi od „Twoja Dieta” i uniemożliwiającymi dostarczenie 

Zamówienia Klientowi – zestaw uznajemy za dostarczony. 

5. W przypadku, gdy nowo-wskazany przez Klienta adres dostawy wymaga poniesienia przez 

„Twoja Dieta” dodatkowych (niestandardowych) kosztów dostawy, Klient zobowiązany będzie do 

pokrycia wskazanej przez „Twoja Dieta” różnicy kosztów. 

6. W razie ponownego nieodebrania przez Klienta Zamówienia, braku kontaktu z Klientem, 

uniemożliwiającego określenie nowego terminu dostawy Zamówienia lub spowodowanego 

jakąkolwiek inną, leżącą po stronie Klienta przyczyną brakiem możliwości doręczenia 

Zamówienia Klientowi tego samego dnia, jego przedmiot uważa się danego dnia za skutecznie 

doręczony. W tym przypadku zastrzegamy sobie także możliwość zawieszenia dostaw do czasu 

wyjaśnienia sytuacji. 

7. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie 

w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu 

nieotrzymania Zamówienia. 

 

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA 

1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw  



lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od „Twoja Dieta” 

wiadomości e-mail lub sms zawierającej jej potwierdzenie. 

2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż  

do godz. 12:00 , 2 dni robocze przed planowaną datą anulowania Zamówienia 

(np. zamówienie na Środę odwołać można najpóźniej w Poniedziałek do godz. 12.00) 

3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować 
„Twoja Dieta” za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem  

twojadieta@karczma-podstrzecha.com.pl 
 lub telefonicznie po numerem telefonu 500021130. 

4. Zamówienie ulegnie wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia  

do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności  

za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. 

 

§9 REKLAMACJE 

Informacje z punktu &6 Dostawa: 

1. W razie nieodebranie przez Klienta, Zamówienia spowodowane jakąkolwiek 

okolicznością/okolicznościami, nie zależnymi od „Twoja Dieta” uniemożliwiającymi dostarczenie 

Zamówienia Klientowi –zestaw uznajemy za dostarczony. 

2. W przypadku, gdy nowo-wskazany przez Klienta adres dostawy wymaga poniesienia przez 

„Twoja Dieta” dodatkowych (niestandardowych) kosztów dostawy, Klient zobowiązany będzie  

do pokrycia wskazanej przez „Twoja Dieta” różnicy kosztów. 

3. W razie ponownego nieodebrania przez Klienta Zamówienia, braku kontaktu z Klientem, 

uniemożliwiającego określenie nowego terminu dostawy Zamówienia lub spowodowanego 

jakąkolwiek inną, leżącą po stronie Klienta przyczyną brakiem możliwości doręczenia 

Zamówienia Klientowi tego samego dnia, jego przedmiot uważa się danego dnia za skutecznie 

doręczony. W tym przypadku zastrzegamy sobie także możliwość zawieszenia dostaw do czasu 

wyjaśnienia sytuacji. 

4. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie 

w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu 

nieotrzymania Zamówienia. 

 

Informacje szczegółowe w kwestii rozpatrywania reklamacji: 

1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem  

lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji. 

2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: 

twojadieta@karczma-podstrzecha.com.pl możliwe niezwłocznie po stwierdzeniu problemu i nie później  

niż 6h od momentu dostarczenia dostawy. 
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3. W razie stwierdzenia przez „Twoja Dieta”, iż Reklamacja jest zasadna, „Twoja Dieta” poinformuje 

Klienta o tym fakcie w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze. 

5. W razie stwierdzenia przez „Twoja Dieta”, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na 

zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, „Twoja Dieta” poinformuje Klienta o fakcie 

nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, przedstawiając uzasadnienie. 

6. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji „Twoja Dieta” poinformuje Klienta o możliwości 

rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia drogą mailową  lub telefoniczną w ciągu 2 dni 

roboczych od daty złożenia reklamacji. 

7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem  

z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do 

tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) 

rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona 

konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami 

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/spodry_konsumenckie.php 

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 

 

§10 Ochrona danych osobowych „RODO” 

1.Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO, dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Usługodawcę jako 

administratora danych, w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez 

Klienta adres poczty elektronicznej, na podstawie udzielonej przez Klienta zgody; w wykonania Umowy, 

a także do celów wynikających z przepisów prawa podatkowego (przechowywanie i udostępnianie 

właściwej dokumentacji organom podatkowym). 

2.Odbiorcami danych osobowych Klienta są właściwe organy podatkowe, a także podmioty dostarczające 

i wspierające systemy teleinformatyczne Usługodawcę, kancelarie prawne świadczące dla Usługodawcy 

usługi obsługi prawnej. 

3.Celem realizacji stosunków umownych, powiązanych ze stosunkiem umownym, w ramach którego 

dane osobowe Klienta zostały zebrane, przetwarzanie danych osobowych Klienta może zostać 

powierzone także innym podmiotom (podwykonawcom) na podstawie właściwie skonstruowanych, 

zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych osobowych. 

4.Dane osobowe Klienta są przechowywane do czasu zakończenia stosunku umownego, w ramach 

którego dane zostały zebrane lub do czasu upływu ustawowych okresów przechowywania  

i przedawnienia; ponadto do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te 

mogłyby być potrzebne w charakterze dowodu wygaśnięcia roszczeń wynikających z zawartej umowy 

bądź przedawnienia zobowiązań podatkowych lub do momentu zaprzestania działalności z zakresu 



marketingu bezpośredniego w postaci przesyłania informacji handlowych na temat Produktów 

oferowanych przez Usługodawcę. 

5.Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6.Dane osobowe Klienta nie zostaną przekazane do państwa trzeciego. 

7.Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu wykonywania 

Umowy. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo 

usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania – w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się w celu 

wykonania umów, o których mowa w ust. 1 oraz w jakim uprawnienia te przewiduje RODO. 

8.Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w celach marketingowych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, przez złożenie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej 

Usługodawcy. 

9.Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,  

iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

§12 Postanowienia końcowe 

1. Kupujący oświadcza, że akceptuje treść niniejszego regulaminu 

2. Wszelkie świadome działania odnoszące się m.in. do Przedmiotu zamówienia czy przebiegu transakcji 

i rozprzestrzenianie ich za pomocą środków masowego przekazu powinny być zredagowane w sposób 

przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw 

podmiotów trzecich- w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr 

osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. W przypadku naruszenia powyższego przepisu 

Sprzedający ma prawo do zaprzestania realizacji usług w trybie natychmiastowym przekazując 

Zamawiającemu stosowną informację drogą telefoniczną lub elektroniczną. 

3. Na terenie zakładu produkcyjnego przetwarzane są produkty zawierające alergeny pokarmowe.  

W diecie mogą znajdować się ich śladowe ilości. 

LISTA ALERGENÓW wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 

1169/2011 w odniesieniu do składników obecnych w środkach żywności: 

1. Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich szczepy hybrydowe) 

i produkty pochodne 

2. Skorupiaki i produkty pochodne 

3. Jajka i produkty pochodne 

4. Ryby i produkty pochodne 

5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne 

6. Soja i produkty pochodne 



7. Mleko i produkty pochodne 

8. Orzechy tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, nerkowce, orzechy, orzechy brazylijskie, 

pistacje, orzechy makadamie lub orzechy Queensland i produkty pochodne 

9. Seler zwyczajny i produkty pochodne 

10. Gorczyca i produkty pochodne 

11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 

12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l w przeliczeniu na SO2 

13. Łubin i produkty pochodne 

14. Mięczaki i produkty pochodne. 

 

§13 POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone  

i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 

Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą 

używane wyłącznie w celach marketingowych. Administratorem danych Tango Cecylia Pociej, ul. Bielska 

61/1, 09-400 Płock. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się  

z personelem „Twoja dieta” drogą e-mailową pod adresem twojadieta@karczma-podstrzecha.com.pl.  

W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe. 
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