
Regulamin Konkursu „Wiarygodni w biznesie. Relacje polsko-niemieckie” 

 

 

1. Informacje podstawowe i zasady uczestnictwa w Konkursie 

a. Organizatorem konkursu „Wiarygodni w biznesie” zwanego dalej „Konkursem” jest 

Creditreform Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mysłowickiej 14a, 01-612 w 

Warszawie, zwana dalej „Organizatorem”.  

b. Konkurs jest skierowany do firm posiadających status członka Polsko-Niemieckiej Izby 

Przemysłowo-Handlowej, zwanych dalej „Uczestnikami”, które do dnia 15.11.2015 

prześlą do Organizatora zgłoszenie uczestnictwa w konkursie za pomocą formularza 

kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej 

www.creditreform.pl/wiarygodni2015.  

c. Celem niniejszego Konkursu jest wyłonienie trzech Uczestników, którzy zgodnie z 

przyjętymi przez Organizatora zasadami i metodologią oceny wiarygodności płatniczej, 

stanowiącej jeden z etapów niniejszego Konkursu, otrzymają najlepszą ocenę 

wiarygodności płatniczej, wyrażoną przez najniższą wartość Indeksu Zdolności Płatniczej. 

d. Organizator nie pobiera od Uczestników żadnych opłat z tytułu uczestnictwa Konkursie  

 

 

2. Etapy/Harmonogram Konkursu 

a. Uczestnicy  mogą przesłać zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie do dnia 15.11.2015 za 

pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej 

www.creditreform.pl/wiarygodni2015. 

b. W celu pozyskania lub uzupełnienia danych niezbędnych do przeprowadzenia oceny 

wiarygodności płatniczej, Organizator do 15.11.2015 skieruje do Uczestników ankietę 

zgodną co do formy z wzorem zamieszczonym na: www.creditreform.pl/wiarygodni2015. 

Uczestnicy są zobowiązani do wypełnienia ankiety i przesłania danych zgodnych ze 

stanem faktycznym, najpóźniej do dnia 15.11.2015. Nie przesłanie do Organizatora 

ankiety do 15.11.2015 jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie. 

c. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia oceny wiarygodności płatniczej 

Uczestników w terminie od 16.11.2015 do 10.12.2015, uwzględniając dane utrzymywane 

na własnych serwerach zgromadzone w toku dotychczasowej działalności, dane przesłane 

przez Uczestników oraz dane z instytucji, organów ewidencyjnych i rejestrowych oraz 

innych publicznych i ogólnodostępnych źródeł. W przypadku wystąpienia rozbieżności 

między danymi przesłanymi przez Uczestników, a danymi pozyskanymi z instytucji 

ewidencyjnych i rejestrowych oraz innych ogólnodostępnych źródeł, do oceny 

wiarygodności firmy zostaną zastosowane dane z instytucji ewidencyjnych i rejestrowych 

oraz innych ogólnodostępnych źródeł. W przypadku stwierdzenia rażących rozbieżności 

między danymi przesłanymi przez Uczestników, a danymi pozyskanymi z instytucji 

ewidencyjnych i rejestrowych oraz innych ogólnodostępnych źródeł, Organizator może 

podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Konkursie. W takiej sytuacji 

Uczestnik otrzyma informację o decyzji Organizatora wraz z uzasadnieniem, która 

zostanie przesłana na adres email przesłany przez Uczestnika w formularzu kontaktowym. 

Uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Organizatora w terminie 3 

dni od dnia przesłania informacji. 

d. Po dokonaniu oceny wiarygodności płatniczej wszystkich Uczestników, Organizator 

sporządzi ranking ocen wiarygodności płatniczej, tj. uporządkuje uzyskane przez 

Uczestników wartości indeksów zdolności płatniczej wyrażone w skali punktowej od 100 

(wartość najlepsza) do 600 (wartość najgorsza) w ciągu niemalejącym. Informacja o 

http://www.creditreform.pl/wiarygodni2015


metodologii obliczania Indeksu Zdolności Płatniczej jest dostępna pod adresem: 

http://www.creditreform.pl/indeks-zdolnosci-platniczej  

e. Uczestnicy, którzy zdobędą pierwsze trzy najlepsze oceny, tj. uzyskają najmniejszą 

punktową wartość Indeksu Zdolności Płatniczej – otrzymają pisemne wyróżnienie oraz 

specjalne certyfikaty wiarygodności. Uczestnicy, którzy w wyniku badania wiarygodności 

otrzymają wartość Indeksu Zdolności Płatniczej w przedziale od 100 do 299 – otrzymają 

specjalne certyfikaty wiarygodności. Lista Uczestników, którzy w wyniku badania 

wiarygodności otrzymają wartość Indeksu Zdolności Płatniczej w przedziale od 100 do 

299 zostanie ponadto opublikowana na stronach internetowych Organizatora oraz 

stronach i serwisach internetowych. 

 

3. Dane osobowe Uczestników 

a. Z chwilą przesłania zgłoszenia do udziału w Konkursie osoba Uczestnik wyraża zgodę na 

gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane 

osobowe Uczestników będą  przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926. 

b. Dane Uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych. 

Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie przez Organizatora ich adresów e-mail w 

celach marketingowych. 

c. Uczestnicy mają prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych oraz innych 

uprawnień wynikających z ustawy o której mowa w pkt. 3a.  

http://www.creditreform.pl/indeks-zdolnosci-platniczej

