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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.

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 usług oferowanych przez
biuro informacji gospodarczych (dalej BIG), w tym w szczególności usługi dopisania danych dłużnika do bazy BIG
oraz wysyłki powiadomienia o zamieszczeniu jego danych w BIG.

Czas trwania promocji
3.

Promocja trwa od 01 czerwca 2022 r. (godz. 09:00) do 03.10.2022 r. (godz. 09:00)

Warunki promocji
4. W ramach promocji możesz bezpłatnie dopisać do BIG nieograniczoną liczbę dłużników i ich zobowiązań oraz do
każdego wpisu bezpłatnie wysłać powiadomienie o wpisie.
5. Z promocji możesz skorzystać wyłącznie w okresie jej trwania i tylko za pośrednictwem internetowego serwisu
ERIF dedykowanego konsumentom.
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Ochrona danych osobowych
6. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, które przetwarzamy w ramach obsługi promocji. W naszej
pracy zawsze kierujemy się wymaganiami RODO.

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.

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

Postanowienia końcowe
8. 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.
9. Jako organizator promocji możemy w każdej chwili zmienić zapisy w tym regulaminie.
10. Mamy również prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu trwania promocji.
11. Najbardziej aktualną wersję regulaminu znajdziesz zawsze na naszej stronie internetowej erif.pl. Prosimy
zapoznaj się z nią zawsze przed złożeniem reklamacji
12. W przypadku, gdy z promocji będą korzystać pracownicy ERIF BIG S.A., koszt wykorzystanych usług stanowić
będzie dla Nich przychód z tytułu umowy o pracę, a tym samym podstawę do naliczania składek ZUS oraz
podatku dochodowego od osób fizycznych.
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