Regulamin Promocji kody EMPIK, ALLEGRO
§1. Postanowienia ogólne i definicje
1. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady Promocji (dalej: "Promocja"), której
organizatorem jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibą
w Warszawie (00-095) przy Placu Bankowym 2, 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 526-27-53128, Regon 015613573, (dalej Organizator).
2. Regulamin określa zasady Promocji, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa
i obowiązki Uczestników w rozumieniu § 2.
3. Promocja zakłada propagowanie idei korzystania przez konsumentów z prawa dostępu do
informacji gospodarczych za pośrednictwem serwisu infoKonsument.pl, w celu wspierania
procesu budowy wiarygodności płatniczej konsumentów poprzez przekazanie osobie fizycznej
biorącej udział w Promocji, spełniającej wymagania określone w §2 i §3 Regulaminu, jednej
gwarantowanej nagrody w postaci eKarty Prezentowej. EKarta Prezentowa zostanie wysyłana
Uczestnikowi w postaci elektronicznej na podany przez niego adres e-mail podczas rejestracji
w Serwisie. EKarty zostaną dostarczone do 400 pierwszych konsumentów, którzy przeszli na
kolejny etap rejestracji w serwisie www.infoKonsument.pl i wysłane zostaną w sposób losowy
pocztą elektroniczną w dniu 27.05.2019 do godziny 12:00. Uczestnik jest uprawniony do
odebrania jednej eKarty Prezentowej do wykorzystania w serwisie empik.com lub allegro.pl.
Warunki
użycia
eKarty
Prezentowej
dostępne
są
na
stronie
https://media.empik.com/content/stronyspecjalne/karty%20prezentowe/regulamin_karty_prezentowej.PDF
oraz
https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-serwisu-allegro4GDAboO2OFR .
4. Promocja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego
przez Organizatora pod adresem: www.infoKonsument.pl od 17.05.2019 r. do 24.05.2019 r.
lub do wyczerpania zapasów, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. Pula
nagród to 400 eKart Prezentowych.
5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej platformy
www.infokonsument.pl
6. Serwis
–
platforma internetowa
infoKonsument.pl, dostępna na stronie
internetowej https://www.infokonsument.pl, zakłada propagowanie idei korzystania przez
konsumentów z prawa dostępu do informacji gospodarczych.
7. eKarta Prezentowa – bon towarowy w formie niematerialnej (reprezentowany przez kod
alfanumeryczny), uprawniający do nabycia towaru w sklepie internetowym empik.com lub
allegro.pl do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu - to jest 20 zł, w
terminie 12 miesięcy od dnia jego przekazania Uczestnikowi.

§2. Uczestnictwo w Promocji
Uczestnikiem Promocji (dalej zwanym Uczestnikiem) mogą być osoby fizyczne spełniające łącznie
poniższe warunki:
1. Mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych,
2. Posiadają konto w serwisie infoKonsument.pl ale nie dokończyli formularza rejestracji
potwierdzając swoje dane osobowe.
3. Posiadają zgody marketingowe i handlowe.

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

§3. Prawo do Nagrody
1. Aby uzyskać prawo do eKarty
spełnić łącznie poniższe warunki:

Prezentowej,

Uczestnik

zobowiązany

jest

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.

§5. Podatki
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.).

§6. Postępowanie reklamacyjne i odstąpienie od udziału w Promocji
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji można złożyć w formie elektronicznej: za
pośrednictwem poczty elektronicznej: bok@erif.pl.
2. Organizator Promocji rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest pocztą elektroniczną (na poprawnie zweryfikowany
adres e-mail).
4. Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail prosimy składać z dopiskiem
„promocja ekarta prezentowa”.
5. 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.
6. 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).
7. Organizator przestrzega Zasad Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw Zrzeszonych w Konferencji
Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.
8. 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.
9. 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.

10. 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 ust. 8 powyżej.
11. 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.

§7. Postanowienia końcowe
1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.infoKonsument.pl
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
4. Organizator ma prawo do wydłużenia czasu trwania Promocji.

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.,
Plac Bankowy 2,
00-095 Warszawa

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

Oświadczam, że odstępuję od uczestnictwa w Promocji „ekarta prezentowa”.
…………………………………………………………………………………….
data i podpis Uczestnika

