REGULAMIN PROMOCJI „AUTOMONITORING”
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§ 1. Postanowienia Ogólne
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu i adresem: 51-214 Wrocław,
ul. Armii Ludowej 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000169851, NIP 895-1794-707, kapitał zakładowy 4.000.000,00 zł, wpłacony w całości. Przed przystąpieniem do Promocji Uczestnik powinien
zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika
z Regulaminem i z jego akceptacją..
Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. Wyjaśnienie pojęć
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Promocji – należy przez to rozumieć akcję promocyjną „Automonitoring”.
2) KRD BIG S.A. – należy przez to rozumieć Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
3) Uczestniku – należy przez to rozumieć Podmiot gospodarczy, który przystąpił do Promocji na zasadach określonych
w Regulaminie.
4) Podmiot gospodarczy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, osobę
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prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej nie będącą klientem KRD BIG S.A.
w zakresie udostepnienia informacji gospodarczych lub danych gospodarczych.
Ustawie – Ustawa z dnia 9 kwietnia 2012 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn zm.).
Informacji gospodarczej – należy przez to rozumieć informację gospodarczą w rozumieniu Ustawy, na temat osoby
fizycznej wykonującej działalność gospodarczą, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej.
System – należy przez to rozumieć system informatyczny KRD BIG S.A. służący do przetwarzania danych,
w szczególności do przyjmowania, przechowywania oraz ujawniania informacji gospodarczych.
Raport skrócony – należy przez to rozumieć zbiór informacji o ilości Informacji gospodarczych o wywiązywaniu lub
niewywiązywaniu się z zobowiązań przez danego Uczestnika znajdujących się w KRD BIG S.A., o ilości wierzycieli,
którzy przekazali do KRD BIG S.A. Informacje gospodarcze o zobowiązaniach danego Uczestnika, o ilości złożonych do
KRD BIG S.A. w ciągu ostatnich 12 (dwunastu miesięcy), licząc od dnia pobrania Raportu, zapytań o Informacje
gospodarcze o zobowiązaniach danego Uczestnika, o łącznej wysokości zobowiązań danego Uczestnika, jakie wynikają
z Informacji gospodarczych o zobowiązaniach danego Uczestnika znajdujących się w KRD BIG S.A.
Raport – należy przez to rozumieć zbiór Informacji gospodarczych o zobowiązaniach danego Uczestnika.

§ 3. Przystąpienie do Promocji
1. Promocja jest skierowana wyłącznie do Podmiotów gospodarczych.
2. Podmiot gospodarczy przystępuje do Promocji na następujących zasadach:
1) wypełnia internetowy formularz zgłoszeniowy, zamieszczony przez KRD BIG S.A. na stronie internetowej
www.krd.pl (dalej jako Formularz) i dokonuje akceptacji Regulaminu:
2) następnie KRD BIG S.A. przesyła na adres e-mail Uczestnika wskazany w Formularzu prośbę o potwierdzenie jego
danych wskazanych w Formularzu oraz o podanie danych uzupełniających;
3) następnie Uczestnik zobowiązany jest do zwrotnego potwierdzenia swoich danych oraz wskazania danych
uzupełniających;
4) następnie KRD BIG S.A. przesyła na adres e-mail Uczestnika wskazany w Formularzu Raport skrócony;
5) następnie KRD BIG S.A. dokonuje weryfikacji tożsamości Uczestnika, za pośrednictwem konsultanta podczas
zainicjowanej rozmowy telefonicznej;
6) następnie po dokonaniu przez KRD BIG S.A. pozytywnej weryfikacji tożsamości Uczestnika, KRD BIG S.A. zakłada
uczestnikowi indywidualne konto w Systemie (dalej jako Konto).
3. Niezależnie od postanowień Regulaminu, KRD BIG S.A. zastrzega sobie możliwość ustanowienia innego sposobu
przystąpienia do Promocji.
4. Udział w Promocji jest dobrowolny.
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§ 4. Zasady Promocji
Przystąpienie przez dany Podmiot Gospodarczy do Promocji jest równoznaczne z zawarciem z KRD BIG S.A. umowy
w zakresie udostępniania informacji gospodarczych (dalej jako Umowa).
W ramach zawartej Umowy Uczestnik uprawniony jest do nieodpłatnego:
1) pobrania jednego Raportu z Informacją gospodarczą na temat swoich zobowiązań,
2) a następnie korzystania z usługi monitorowania własnego numeru NIP, polegającej na informowaniu przez KRD
BIG S.A. o fakcie wystąpienia zdarzenia dotyczącego monitorowanego numeru NIP Uczestnika, które to zdarzenie
może oznaczać fakt dopisania, usunięcia lub uaktualnienia Informacji gospodarczej, bez ujawniania, jakie konkretne
zdarzenie miało miejsce i bez specyfikowania treści Informacji gospodarczej.
Umowa zawarta jest na okres obowiązywania Promocji wskazany w § 5 Regulaminu. Umowa może zostać rozwiązana
przez każdą ze stron Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. KRD BIG S.A. dopuszcza
możliwość złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rozwiązaniu umowy w formie elektronicznej lub za pośrednictwem
faksu.
KRD BIG S.A. zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Promocji i rozwiązania nim
Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, określonego w ust. 3 powyżej, w przypadku naruszenia przez danego
Uczestnika zasad Regulaminu, próby oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego
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dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię KRD BIG S.A., jego renomę lub interesy. Wykluczony Uczestnik
traci prawo do ubiegania się o ponowne przystąpienie do Promocji.
W przypadku wygaśnięcia Umowy możliwość niewykorzystanego pobrania Informacji gospodarczej na temat swoich
zobowiązań i monitorowania własnego numeru NIP przypisanych Uczestnikowi przepada i ww. niewykorzystane usługi
nie podlegają wymianie, w szczególności na inne usługi KRD BIG S.A. lub środki pieniężne.
W przypadku zlecenia KRD BIG S.A. przez Uczestnika monitorowania własnego numeru NIP, KRD BIG S.A. przesyła
na adres e-mail Uczestnika, wskazany w Formularzu informację o zaistnieniu zdarzenia dotyczącego monitorowanego
numeru NIP, jednak nie przesyła Uczestnikowi Informacji gospodarczej w tym zakresie.
Ze względu na promocyjny charakter usługi monitorowania numeru NIP Uczestnika świadczonej w ramach Umowy,
KRD BIG S.A. uprawniona jest do zaprzestania świadczenia tejże usługi w dowolnym momencie, bez jakiejkolwiek
rekompensaty dla Uczestnika z tego tytułu, jednak nie wcześniej niż przed upływem pierwszych 3 (trzech) miesięcy
obowiązywania Umowy. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
§ 5. Okres obowiązywania Promocji
Promocja obowiązuje od 1. Kwietnia 2014 r. do odwołania przez KRD BIG S.A. (dalej jako okres obowiązywania
Promocji).
KRD BIG S.A. zastrzega możliwość zmiany okresu obowiązywania Promocji. Informacja o zmianie okresu
obowiązywania Promocji zostanie podana co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem i zostanie przesłana do każdego
Uczestnika, w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany w Formularzu. Niniejsza zmiana nie wymaga
uzasadnienia ze strony KRD BIG S.A.
§ 6. Odpowiedzialność
KRD BIG S.A. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez danego przedsiębiorcę nieprawidłowych
danych, w procesie przystępowania do Promocji, określonym w § 3 ust. 2 Regulaminu, lub nieprawidłowej zmiany tych
danych.
KRD BIG S.A. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej z Uczestnikiem,
wynikające z przyczyn niezależnych od KRD BIG S.A., zwłaszcza z wadliwego działania systemu informatycznego
Uczestnika lub jego sprzętu teleinformatycznego.
KRD BIG S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających
z Umowy, będących wynikiem siły wyższej tj. wystąpienia takich okoliczności, na które KRD BIG S.A. nie miała wpływu,
mimo zachowania należytej staranności.
KRD BIG S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Klienta, włączając w to straty z tytułu utraconych
zysków lub inne przypadkowe, pochodne lub pośrednie szkody, wynikające z korzystania z danych wynikających
z Raportu skróconego lub Raportu, a także z korzystania z informacji otrzymanych od KRD BIG S.A. w wyniku realizacji
usługi monitorowania numeru NIP Uczestnika lub użycia tych informacji oraz z braku ww. informacji. W szczególności
KRD nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta związane z użyciem danych wynikających z Raportu skróconego
lub Raportu otrzymanego z KRD BIG S.A. oraz informacji otrzymanych od KRD BIG S.A. w wyniku realizacji usługi
monitorowania numeru NIP Uczestnika, w szczególności w zakresie prowadzonej działalności.
Odpowiedzialność KRD BIG S.A. ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości przysługującej korzyści
- wartości rynkowej usługi KRD BIG S.A. w postaci udostępnienia Informacji gospodarczej na temat zobowiązań
Uczestnika.
§ 7. Reklamacje
Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać pisemnie do KRD BIG S.A., na adres jej siedziby, wraz ze
szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danego Uczestnika w związku
z Promocją, najpóźniej do 7 dni od daty wygaśnięcia Umowy.
Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji do KRD BIG S.A. Decyzja KRD BIG S.A.
rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 8. Postanowienia końcowe
KRD BIG S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, opóźnienia lub odwołania Promocji bez podania
przyczyny oraz bez rekompensaty dla Uczestników.
Warunków Promocji określonych w Regulaminie nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych
organizowanych przez KRD BIG S.A.
Uprawnienia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w Promocji nie mogą być prze niego przeniesione na osobę trzecią,
bez uzyskania zgody KRD BIG S.A. wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Ustawy, Regulaminu
Zarządzania Danymi Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., udostępnionego na stronach
internetowych www.krd.pl oraz Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby KRD BIG S.A.

Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter
jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.
Regulamin dostępny jest na stronach internetowych www.krd.pl oraz w siedzibie KRD BIG S.A.

