
Ograniczenia dot. Kampanii: 

Zabrania się: 

- wypełniania wniosku w imieniu klienta przez konsultanta call center, wszystkie wnioski muszą być 

wypełniane przez osobę, której dane te dotyczą – zabrania się wprowadzania danych w imieniu 

zainteresowanych przez jakiekolwiek osoby trzecie; 

– umieszczania formularza (lub całej strony) na stronie Wydawców (np. przez iframe),  

- wykorzystania mechanizmów automatycznego kopiowania i wklejania danych na formularz 

reklamodawcy – np. przez zbieranie danych na formularzach własnych i kopiowanie ich na formularz 

reklamodawcy; 

- kierowania ruchu z kampanii AdWords lub Facebook Ads na stronę pożyczkodawcy - ruch kierowany 

wyłącznie na strony własne Wydawców,  

- używania w kampaniach Google Adwords i Facebook Ads fraz związanych z brandem efiraty oraz 

efiraty.pl 

- używania w kontekście produktu haseł reklamowych: „bez BIK”, „pożyczka bez BIK”, „bez baz” lub 

sugerowanie w jakiejkolwiek formie iż pożyczki są udzielane bez weryfikacji z bazach dłużników 

- zabrania się pozyskiwanie ruchu poprzez złośliwe oprogramowanie, w tym programy typu adware, 

w szczególności modyfikujące docelowe adresy url lub zmieniające w przeglądarkach stronę startową 

lub domyślną wyszukiwarkę 

- zabrania się pozyskiwania ruchu poprzez wysyłanie SPAM-u, niezgodnie z obowiązującymi w Polsce 

przepisami (w tym RODO, prawo telekomunikacyjne, ustawa o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną), realizacja mailingów tylko do baz zarejestrowanych w GIODO, do użytkowników, 

którzy zarejestrowali się w bazie i wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach 

marketingowych oraz na otrzymywanie materiałów reklamowych, w tym wiadomości handlowych w 

rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

- podszywanie się pod efiraty.pl, np. poprzez tworzenie stron o adresach url i/lub wyglądzie 

podobnych do efiraty.pl, co może wprowadzić użytkownika w błąd, 

- wydawcy mogą korzystać wyłącznie z materiałów przygotowanych lub zaakceptowanych przez 

efiraty.pl. Zabrania się wizualnej lub tekstowej ingerencja w kreacje banerów oraz mailingów 

- zabrania się wykorzystywania oferty, własności intelektualnej oraz nazwy i marki efiraty oraz 

efiraty.pl jako przedmiotu gier losowych i konkursów 

- zabrania się oferowanie nieistniejących rabatów, w szczególności niedziałających kodów 

rabatowych, cashback i oferowania korzyści w zamian za wypełnienie wniosku 

Reklamodawca zastrzega sobie prawo do monitorowania serwisów promujących "efiraty.pl" oraz do 
wyłączenia z kampanii ze skutkiem natychmiastowym Wydawców emitujących treści naruszających 
prawo lub normy obyczajowe, a w szczególności: 

a) treści pornograficznych i erotycznych, 
b) treści obraźliwych, oszczerczych, naruszających dobra osobiste innych osób, 
c) treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów między 

narodami lub religiami, 



d) treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też 
zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji 
lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności 
intelektualnej 


