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Organizator promocji  

1. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibą w Warszawie (00-807) Aleje Jerozolimskie 100, wpisany  
do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Rejestrowy pod numerem KRS 0000182408, z kapitałem zakładowym 4.600.000,00 PLN wpłaconym w 
całości, NIP 526-27-53-128, Regon 015613573. 

 

Cel promocji  

2. Organizując tę promocję chcemy propagować ideę korzystania przez konsumentów z prawa dostępu do 
informacji gospodarczych. 

 

Czas trwania promocji 

3.  Promocja trwa od 1 lutego 2020r. do 31 grudnia 2020r. lub do wyczerpania zapasów, w zależności od tego 
które zdarzenie nastąpi wcześniej. Pula nagród to 250 eKart prezentowych. 

 

Uczestnik promocji 
 

4. Uczestnikiem Promocji mogą być osoby fizyczne spełniające łącznie poniższe warunki:  

• Mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych.  

• Posiadają konto w serwisie ERIF dla konsumentów ale nie dokończyli formularza rejestracji potwierdzając 
swoje dane osobowe.  

• Posiadają zgody marketingowe i handlowe. 

• Do dnia rozpoczęcia Promocji nie przeszli na kolejny etap rejestracji konta w serwisie (nie wypełnili 2 i 3 
kroku rejestracji).  
 

 

Warunki promocji  

5. Promocja wspiera proces budowy wiarygodności płatniczej konsumentów poprzez przekazanie osobie 
fizycznej biorącej udział w Promocji, jednej gwarantowanej nagrody w postaci eKarty prezentowej.  

6. eKarta prezentowa zostanie wysyłana Uczestnikowi w postaci elektronicznej na podany przez niego adres    
e-mail podczas rejestracji w serwisie.  

WSTĘP  

Zapraszamy Cię do lektury regulaminu, który opisuje zasady korzystania z naszej promocji w serwisie 

internetowym. Przeczytaj go uważnie i dowiedz się, co możesz zyskać. 
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7. eKarty zostaną dostarczone do 250 pierwszych konsumentów, którzy przeszli na kolejny etap rejestracji w 
serwisie i wysłane zostaną pocztą elektroniczną najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca następującego  
po miesiącu dokończenia rejestracji.  

8. Uczestnik jest uprawniony do odebrania jednej eKarty prezentowej.  

9. Warunki użycia eKarty prezentowej dostępne są na stronie https://media.empik.com/content/strony-
specjalne/karty%20prezentowe/regulamin_karty_prezentowej.PDF 

10. Z promocji można skorzystać wyłącznie w okresie jej trwania i tylko za pośrednictwem internetowego 
serwisu ERIF dla konsumentów.   

 

Prawo do nagrody 

 

11. Aby uzyskać prawo do eKarty prezentowej, Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie poniższe warunki:  

a. dokończyć rejestrację w serwisie na warunkach określonych w regulaminie serwisu; w celu 
dokonania kolejnego kroku rejestracji należy zalogować się do serwisu wykorzystując swoje dane 
(adresu email jako login oraz wpisując hasło), a następnie podać następujące dane w formularzu 
rejestracyjnym: Imię, Nazwisko, PESEL,  

b. wyrazić w serwisie na rzecz Organizatora zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 
marketingowych oraz zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych drogą 
elektroniczną.  

 
Podatki 

12. Wartość eKarty prezentowej jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 
ust.1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 
poz. 350 z późn. zm.). 

 

Reklamacje 

 

13. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji można złożyć w formie elektronicznej: za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: bok@erif.pl.  

14.  Rozpatrzymy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 

15. Odpowiedź prześlemy pocztą elektroniczną (na poprawnie zweryfikowany adres e-mail).  

16. Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail prosimy składać z dopiskiem „promocja ekarta 
prezentowa”.  

17. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień 
Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w 
tym wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.  

18. W przypadku powstania roszczeń w związku z realizacją Promocji i obowiązywaniem niniejszego Regulaminu 
strony mogą skorzystać z pozasądowych procedur rozwiązywania sporów w szczególności dążyć do 
ugodowego zakończenia sporu lub skorzystać z mediacji (za zgodą wszystkich stron sporu).  

19. Organizator przestrzega Zasad Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw Zrzeszonych w Związku Przedsiębiorstw 
Finansowych w Polsce.  

 

https://media.empik.com/content/strony-specjalne/karty%20prezentowe/regulamin_karty_prezentowej.PDF
https://media.empik.com/content/strony-specjalne/karty%20prezentowe/regulamin_karty_prezentowej.PDF
file://///orion/Publiki3/Rebranding_ERIF/_Dokumenty%20PPP/Dokumenty%20formalne/Zrobione/regulamin%20promocji%20EMPIK/bok@erif.pl
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Odstąpienie 

20. Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Promocji bez podania przyczyny w terminie 7 dni od dnia 
przystąpienia do udziału w Promocji. Wzór odstąpienia jest załączony do regulaminu. 

21. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od udziału w Promocji Uczestnik zobowiązany jest poinformować o 
swojej decyzji Organizatora w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego w formie elektronicznej. 
Oświadczenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: bok@erif.pl 

22. Aby zachować termin do odstąpienia wystarczy, aby Uczestnik wysłał informację dotyczącą wykonania prawa 
odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od udziału w Promocji, o którym mowa w pkt. 
21 powyżej.  

23. W przypadku odstąpienia od udziału w Promocji, Uczestnik traci uprawnienie do skorzystania z eKarty 
prezentowej i jest zobowiązany do jej odesłania na adres e-mail Organizatora bok@erif.pl niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 7 dni od dnia, w którym odstąpił od udziału w Promocji. Skorzystanie z eKarty 
prezentowej po dniu odstąpienia przez Uczestnika nie będzie możliwe.  

 

 

Ochrona danych osobowych 

24. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, które przetwarzamy w ramach obsługi promocji. W 
naszej pracy zawsze kierujemy się wymaganiami RODO.   

 

25. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz  w  zakładce „Dane osobowe” dostępnej na stronie 
internetowej erif.pl 

 

Postanowienia końcowe 

26. Sytuacje nieopisane w tym regulaminie obsługujemy na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu 
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, zapisów Regulaminu serwisu ERIF dla konsumentów, Regulaminu Zarządzania Danymi lub 
Zasad Dobrych Praktyk.  

27. Jako organizator promocji możemy w każdej chwili zmienić zapisy w tym regulaminie.  

28. Mamy również prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu trwania promocji. 

Informacja prawna 

W zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z ujawnianiem 

informacji gospodarczych stosujemy art. 19 RODO w ten sposób, że 

informujemy odbiorcę danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu 

przetwarzania danych wyłącznie w zakresie wynikającym z art. 3 ust. 1 pkt 1 

ustawy oraz pod warunkiem, że nie upłynęło 90 dni od otrzymania przez 

niego danych. Art. 21 ust. 1 RODO nie stosujemy. 

 

mailto:bok@erif.pl
mailto:bok@erif.pl
https://erif.pl/pozostale/polityka-prywatnosci/
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29. Najbardziej aktualną wersję regulaminu znajdziesz zawsze na naszej stronie internetowej erif.pl. Prosimy 
zapoznaj się z nią zawsze przed złożeniem reklamacji. 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji eKarta prezentowa - wzór odstąpienia od udziału w 
Promocji  
 
 

……………………………………………………………………  
Miejscowość, data  

…………………………………………………………………..  
Imię i nazwisko Uczestnika  

…………………………………………………………………..  
Adres zamieszkania  

                                                                                               ERIF BIG S.A. 

              Al. Jerozolimskie 100 

                                                                                                       00-807 Warszawa 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UDZIAŁU W 
W PROMOCJI „eKarta prezentowa” 

 
 
 

Oświadczam, że odstępuję od uczestnictwa w Promocji „eKarta prezentowa”.  

 
 
 
 

 
 

……………………………………………………………. 

data i podpis Uczestnika 

http://www.erif.pl/

