REGULAMIN PROMOCJI „Sprawdź 7 firm”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

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. Danuty Siedzikówny 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0000169851, NIP 895-17-94-707, kapitał założycielski 4.000.000 zł, wpłacony w całości, które Uczestnik
akceptuje przystępując do Promocji.

2.

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 „Sprawdź 7 firm”.

2.

KRD BIG S.A. – należy przez to rozumieć Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

3.

Uczestniku – należy przez to rozumieć Przedsiębiorcę, który skorzystał z Promocji i zawarł Umowę z KRD BIG
S.A. w zakresie określonym niniejszym Regulaminem

4.

Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829).

5.

Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 1015z 2014 r. t.j. z późn. zm.).

6.

Informacji gospodarczej – należy przez to rozumieć informację gospodarczą o zobowiązaniach dłużników
niebędących konsumentami ujawniane przez KRD BIG S.A., w trybie i na zasadach określonych w Ustawie
na temat Przedsiębiorców.

7.

Karcie – należy przez to rozumieć kartę wysłaną przez KRD BIG S.A. do wybranego Przedsiębiorcy,
stanowiącą zaproszenie do wzięcia udziału w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie. Karta jest
zindywidualizowana tj. dedykowana konkretnemu Przedsiębiorcy oraz posiada pięciocyfrowy Kod PIN. Kod
PIN ważny jest przez 7 dni od dnia otrzymania Karty.

8.

Kodzie PIN – należy przez to rozumieć unikalny numer identyfikacyjny zapisany na Karcie służący do
autoryzacji i identyfikacji danego Przedsiębiorcy w procesie przystępowania do Promocji.

9.

Systemie – należy przez to rozumieć system informatyczny KRD BIG S.A.

§ 3. Przystąpienie do Promocji
1.

Promocja jest skierowana do Przedsiębiorców, którzy otrzymali Kartę od KRD BIG S.A. i wyrażają chęć
uczestnictwa w Promocji lub do których oferta skorzystania z Promocji została skierowana bezpośrednio przez
przedstawiciela KRD BIG S.A.

2.

Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt. 1 powyżej, przystępują do Promocji po prawidłowym wypełnieniu
internetowego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie www.sprawdz7firm.pl i akceptacji
Regulaminu. Wypełniając formularz Przedsiębiorca zobowiązany jest do autoryzacji za pomocą Kodu PIN oraz
wskazania i weryfikacji swoich danych teleadresowych.

3.

Proces przystąpienia do Promocji jest wykonywany osobiście przez danego Przedsiębiorcę, po zalogowaniu
się na wskazanej w pkt. 2 stronie internetowej.

4.

Bezpośrednio po zakończeniu procesu przystąpienia do Promocji KRD BIG S.A. zakłada uczestnikowi
indywidualne konto w Systemie (Konto). Założenie Konta jest traktowane jako pierwsze zalogowanie się do
Konta.

5.

Niezależnie od postanowień Regulaminu, KRD BIG S.A. zastrzega sobie możliwość ustanowienia innego
sposobu przystąpienia do Promocji. Każdy Przedsiębiorca może skorzystać z Promocji tylko raz, chyba że
organizator postanowi inaczej.

§ 4. Zasady Promocji
1.

Zaakceptowanie przez Przedsiębiorcę Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem z KRD BIG S.A. umowy w
zakresie udostępniania informacji gospodarczych (dalej Umowa), w ramach której uprawniony jest do
nieodpłatnego pobrania z KRD BIG S.A., podczas pierwszego zalogowania się do Konta 7 (siedmiu) Informacji
gospodarczych o dłużnikach niebędących konsumentami, w tym 1 (jednej) informacji gospodarczej o sobie.

2.

Umowa zawarta jest na okres potrzebny do skorzystania z oferty, o której mowa w pkt. 1 i wygasa z momentem
wykorzystania puli oferowanych pobrań, z zastrzeżeniem pkt. 3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą
ze Stron w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym. KRD BIG S.A. dopuszcza możliwość złożenia przez
Uczestnika oświadczenia o rozwiązaniu umowy w formie elektronicznej lub za pośrednictwem faksu.

3.

Umowa wygasa, niezależnie od liczby niewykorzystanych przez danego Uczestnika pobrań Informacji
gospodarczych, w chwili wylogowania się Uczestnika z Konta, która nastąpiła bezpośrednio po pierwszym
zalogowaniu się. W przypadku wygaśnięcia Umowy limit niewykorzystanych pobrań Informacji gospodarczych
przypisanych danemu Uczestnikowi przepada i nie podlega wymianie, w szczególności na inne usługi KRD
BIG S.A. lub pieniądze.

4.

Uczestnik pobiera Informacje gospodarcze na temat wskazanych Przedsiębiorców, a KRD BIG S.A. przesyła
je na adres e-mail Uczestnika, wskazany przez niego w internetowym formularzu zgłoszeniowym. Zlecone
przez Uczestnika pobranie Informacji gospodarczych stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy.

§ 5. Czas trwania Promocji
1.
2.

Promocja obowiązuje do dnia 31.12.2020 r.
KRD BIG S.A. zastrzega możliwość zmiany okresu obowiązywania Promocji. Informacja o zmianie okresu
obowiązywania Promocji zostanie przekazana na adres Przedsiębiorcy, który otrzymał Kartę. Niniejsza
zmiana nie wymaga uzasadnienia ze strony KRD BIG S.A.

§ 6. Odpowiedzialność
1.

KRD BIG S.A. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez danego Przedsiębiorcę
nieprawidłowych danych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 3 pkt 2, lub nieprawidłowej zmiany
tych danych.

2.

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.

3.

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.

4.

KRD BIG S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika, włączając w
to straty z tytułu utraconych zysków lub inne przypadkowe, pochodne lub pośrednie szkody, wynikające z
użycia pobranych Informacji gospodarczych oraz z braku ww. informacji.

5.

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.
§ 7. Reklamacje

1.

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.

2.

Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji do KRD BIG S.A. W przypadku,
gdy rozpatrzenie reklamacji wymagać będzie przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego
termin ten może zostać przedłużony do 30 dni od dnia wpływu reklamacji do KRD BIG S.A.; wówczas KRD
BIG S.A. powiadomi Uczestnika o terminie odpowiedzi oraz przyczynie opóźnienia.

§ 8. Postanowienia końcowe

1.

KRD BIG S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zmiany terminu lub odwołania Promocji bez
podania przyczyny.

2.

Uprawnienia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w Promocji nie mogą być przeniesione na osobę trzecią
bez uzyskania zgody KRD BIG S.A. wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

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 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r.
poz. 459 t.j. z późn. zm.).

4.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu niniejszej Promocji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby KRD BIG S.A.

5.

Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

6.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.sprawdz7firm.pl oraz w siedzibie KRD BIG S.A.

7.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 marca 2017 r.

