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WSTĘP
Zapraszamy Cię do lektury regulaminu, który opisuje zasady promocyjnego programu poleceń Polecam
ERIF.

1. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin określa zasady promocyjnego programu poleceń Polecam ERIF.
2. Organizatorem programu jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy Aleje
Jerozolimskie 100 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000182408 Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 4 600 000 PLN, NIP:
526-27-53-128, REGON: 015613573.
3. Program przeznaczony jest dla Klientów ERIF, którzy mogą polecać współpracę z ERIF i otrzymywać nagrody
za skuteczne polecenia.

2. Kiedy i gdzie można przystąpić do Programu
4. Program trwa od 19 października 2020 roku przez czas nieokreślony. ERIF w każdym momencie może podjąć
decyzję o zakończeniu programu. Klienci Poleceni, którzy przystąpili do programu przed jego zakończeniem,
będą nim objęci jeszcze przez 90 dni od daty przystąpienia.
5. Do programu można przystąpić jako:
a) Klient Polecający poprzez kontakt z konsultantem ERIF i wypełnienie Formularza Internetowego,
b) Klient Polecony poprzez wypełnienie Formularza Internetowego i wpisania Unikalnego Kodu Polecenia.

3. Kto może skorzystać z Programu
6. Klient, aby móc skorzystać z programu w charakterze Klienta Polecającego, musi spełnić łącznie następujące
warunki:
a) wypełnić Formularz Internetowy, który znajduje się na stronie internetowej ERIF
b) zaakceptować regulamin,
c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych celu udziału w programie,
d) w okresie uczestnictwa w programie nie cofnąć zgód, o których mowa w lit. b i c niniejszego punktu.
e) otrzymać od konsultanta ERIF Unikalny Kod Polecenia,
f)

doprowadzić do skutecznego polecenia.

7. Klient, aby móc skorzystać z Programu w charakterze Klienta Poleconego, musi spełnić łącznie następujące
warunki:
a) wypełnić Formularz Internetowy wpisując w nim Unikalny Kod Polecenia, który uzyska od Klienta
Polecającego,
b) zaakceptować regulamin,
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c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych celu udziału w programie,
d) zawrzeć umowę o udostępnianie informacji gospodarczych z ERIF z Polecenia w ciągu 90 dni
kalendarzowych od dnia wypełnienia Formularza Internetowego,
e) w okresie uczestnictwa w programie nie cofnąć zgód, o których mowa w lit. b i c niniejszego punktu.

4. Zasady Programu
8. Klient Polecający poleca Klientowi Poleconemu zawarcie współpracy z ERIF, jednocześnie przekazując mu
otrzymany od ERIF Unikalny Kod Polecenia.
9. Klient Polecający i Klient Polecony otrzymują nagrody.
10. Uprawnienie do otrzymania nagród nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.
11. Jeśli ERIF otrzyma informację o tym, że Klient Polecający lub Klient Polecony wykorzystuje program w
sposób naruszający przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub godzący w dobre obyczaje czy
powszechnie obowiązujące normy społeczne, a także wysyła polecenia do obcych osób, które nie wyraziły
zgody na ich otrzymanie, ERIF zastrzega sobie prawo do wykluczenia Klienta Polecającego z programu. W
takiej sytuacji Klient Polecający lub Klient Polecony traci prawo do otrzymania nagrody, niezależnie od tego,
czy spełni pozostałe warunki opisane w regulaminie.

5. Nagroda dla Klienta Polecającego
12. Klient Polecający otrzymuje bon o wartości 100 zł na zakupy w serwisie Empik.pl (Bon) – za każdego Klienta
Poleconego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 7 poniżej.

6. Zasady przyznawania nagród dla Klienta Polecającego
13. Nagroda dla Klienta Polecającego zostanie przekazana po podpisaniu przez Klienta Poleconego umowy o
udostępnianie informacji gospodarczych z ERIF i opłacie pierwszej faktury z tego tytułu.
14. Klient Polecający może polecać współpracę z ERIF dowolnej liczbie Klientów Poleconych.
15. Nagroda dla Klienta Polecającego przysługuje w przypadku zawarcia przez Klienta Poleconego umowy o
udzielenie informacji gospodarczych z ERIF w ciągu 90 dni od daty wypełnienia przez Klienta Poleconego
Formularza Internetowego. Przyznanie nagrody dla Klienta Polecającego nastąpi po zapłaceniu przez Klienta
Poleconego pierwszej faktury wystawionej mu przez ERIF.

7. Nagroda dla Klienta Poleconego
16. Klient Polecony otrzymuje rabat w wysokości 50% opłaty aktywacyjnej określonej w cenniku ERIF.

8. Zasady przyznawania Nagród dla Klienta Poleconego
17. Klient Polecony musi podpisać umowę o udostępnianie informacji gospodarczych z ERIF w ciągu 90 dni od
daty wypełnienia przez niego Formularza Internetowego.
18. Klient Polecony może następnie pełnić rolę Klienta Polecającego.
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9. Obowiązek informacyjny
19. ERIF jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w trakcie obsługi Twojej sprawy. W naszej
pracy zawsze kierujemy się wymaganiami RODO. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w
dokumencie „Klauzula informacyjna”, który stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.

10. Jak złożyć reklamację
20. Pisemnie – przesyłką pocztową wysłaną na adres ERIF.
21. Elektronicznie – wysyłając e-mail na adres: polecam@erif.pl.
22. ERIF udzieli odpowiedzi na reklamację do 15 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W wyjątkowych
sytuacjach termin udzielenia odpowiedzi może być przedłużony do 35 dni roboczych. Jeśli otrzymana decyzja
ERIF nie spełni oczekiwań uczestnika programu, może on złożyć odwołanie w trybie przyjętym dla
rozpatrywania reklamacji.

11. Postanowienia końcowe
23. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej ERIF.
24. Regulamin ten jest jedynym dokumentem, który określa zasady programu. Informacje o programie zawarte
w jakichkolwiek innych materiałach, zwłaszcza w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie
charakter pomocniczy.
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Słownik

Znajdziesz tutaj wytłumaczenie wszystkich słów, które w treści
regulaminu zaznaczyliśmy pogrubioną czcionką. Aby łatwiej było
Ci wyszukać interesujące Cię słowo – ułożyliśmy je alfabetycznie.

Abonament Polecającego – opłata cykliczna

Opłata aktywacyjna – opłata, którą ponosi Klient

ponoszona przez Klienta Polecającego zgodnie z
zawartą z ERIF umową o udostępnianie informacji
gospodarczych.

Polecony w momencie aktywacji konta w Systemie
ERIF.

Program – program „Polecam ERIF”, który jest
ERIF – ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z
siedzibą w Warszawie.

organizowany przez ERIF BIG S.A. na podstawie
niniejszego regulaminu.

Formularz Internetowy – internetowy formularz

Regulamin – niniejszy regulamin promocji „Polecam

wypełniany przez Klienta Polecającego i Klienta
Poleconego w przypadku zainteresowania udziałem
w programie. Formularz Internetowy pozwala na
wprowadzenie Unikalnego Kodu Polecenia.

ERIF”.

Strona www programu – strona internetowa

Klient Polecający – klient istniejący w bazie ERIF,

www, na której znajdują się informacje o programie
oraz Formularz Internetowy, służący do przystąpienia
do programu.

który otrzyma od konsultanta ERIF Unikalny Kod
Polecenia.

Skuteczne polecenie – polecenie zakończone

Klient Polecony – klient zachęcony przez Klienta
Polecającego do zawarcia umowy o udostępnianie
informacji gospodarczych z ERIF.

Konsultant ERIF – opiekun klienta po stronie ERIF.
Nagroda – premia dla Klienta Polecającego oraz
premia dla Klienta Polecanego za skuteczne
polecenie.

Nagroda dla Klienta Polecającego – nagroda

nawiązaniem współpracy z ERIF Klienta Poleconego,
jeżeli spełnione zostały wszystkie poniższe warunki
niniejszego regulaminu.

Umowa o udostępnienie informacji
gospodarczych – umowa zawarta pomiędzy ERIF a
klientem.

Unikalny Kod Polecenia – unikalny ciąg znaków,
który ERIF przekazuje Klientowi Polecającemu, aby
ten mógł przekazywać go Klientom Poleconym.

przyznana przez ERIF za skuteczne polecenie.

Nagroda dla Klienta Poleconego – nagroda
wypłacana przez ERIF za nawiązanie współpracy w
ramach skutecznego polecenia.
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WSTĘP
Zapraszamy Cię do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Twoich
danych osobowych (art. 13 RODO) – uczestnika Programu Poleceń ERIF

Administrator Danych
ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, (00-807), Al. Jerozolimskie 100, e-mail:
biuro@erif.pl, tel.: 22 59 42 530

Kontakt do inspektora ochrony Danych
1. E-mail: dpo@erif.pl.
2. Adres do korespondencji: ERIF BIG S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław.

Cele przetwarzania Danych
3. Uczestnictwo w Programie Poleceń ERIF, w tym realizacja praw i obowiązków przewidzianych w Regulaminie
Programu, w przypadku gdy udzieliłeś nam na to dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Przedstawienie oferty związanej z Twoimi preferencjami w zakresie naszych usług, w przypadku gdy udzieliłeś
nam na to dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, czyli obsługi Twoich reklamacji i próśb, które do
nas kierujesz, badania jakości naszych usług, czyli oceny satysfakcji z realizacji umowy, dokonywania analiz (art. 6
ust. 1 lit f RODO).

Prawa osoby, której Dane dotyczą
6. Otrzymanie informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych oraz ich kopii (art. 15 RODO).
7. Sprostowanie danych, gdy są nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne (art. 16 RODO).
8. Usunięcie danych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacjach opisanych w art. 17 RODO.
9. Ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
10. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych
osobowych, art. 21 RODO).
11. Wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).
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Jak zgłosić żądanie
12. Wysyłając wiadomość e-mail na adres: bok@erif.pl.
13. Wysyłając list pocztą tradycyjną.
14. Osobiście pod adresem: ERIF BIG S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
15. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany , jednak nie w formie profilowania.

Odbiorcy danych
16. Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom wspierającym naszą działalność, takim jak operatorzy
telekomunikacyjni, podmioty świadczące usługi hostingowe, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie,
podmioty wspierające naszą infrastrukturę informatyczną, a także naszym konsultantom lub audytorom.

Okres przechowywania Danych
17. W przypadku danych przetwarzanych w celu wywiązania się z prawnego obowiązku Twoje dane będą
przetwarzane przez czas potrzebny do realizacji tego obowiązku.
18. W przypadku danych przetwarzanych do celów dowodowych, Twoje dane będą mogły być przetwarzane do
czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających np. z zawartej umowy.
19. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu marketingu produktów i usług, lub
uczestnictwa w Programie Poleceń Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania Twojej
zgody.

Przekazywanie Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
20. Korzystamy z usług dostawców i partnerów poza EOG i związku z tym możliwe jest przekazywanie danych
osobowych do krajów spoza EOG. Takie przekazanie danych osobowych może nastąpić na podstawie decyzji
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, Art. 45, 46 RODO.

Strona 9 z 9

