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Informacje ogólne o promocji  „Studiujesz- zyskujesz”  
1. Organizatorem i fundatorem promocji jest operator platformy eRabbitHole.pl - 

Profiscience sp. z o. o. zarejestrowany w KRS pod numerem 447656 z siedzibą we 
Wrocławiu przy ul. Lotniczej 145/a73. - zwany dalej Operatorem.  

2. Ogólne zasady korzystania z platformy, w tym szczegółowe zasady przetwarzania 
danych osobowych dostępne są w regulaminie pod adresem: www.go.erabbbithole.pl 

Zakres oferty promocyjnej  
1. W ramach promocji „Studiujesz - zyskujesz” Operator udostępnia użytkownikom 

spełniającym warunki promocji komercyjne konta KOMFORT w roli GENIUSA lub 
TALENTA (1 rola do wyboru w momencie zakładani konta) na platformie eRabbitHole 
nieodpłatnie na czas 2 lat od momentu aktywacji konta przez Operatora 

2. KORZYŚĆ DODATKOWA: Dla uczestników, którzy dokonali uzupełnienia pełnego 
profilu osobistego oraz wprowadzili przynajmniej 1 umiejętność (dla kont typu 
TALENT) lub opublikowali 1 projekt (dla kont typu GENIUS) operator udostępnia 
możliwość posiadania na platformie 2 ról - GENIUSA i TALENTA jednocześnie, do 
czasu upłynięcia okresu 2 lat od aktywacji konta, również nieodpłatnie.  

Korzyści dla uczestników 
1. Cena zwykła dostępu do konta KOMFORT to 19 zł miesięcznie. Korzyść dla 

użytkowników promocyjnych wynosi 456 zł brutto w okresie 2 lat.  
2. W wypadku udostępnienia podwójnej roli (opcja standardowo płatna) korzyść dla 

użytkowników promocyjnych to 912 zł brutto w okresie 2 lat. 
3. Osoby spełniające warunki promocji uzyskują ekskluzywny, nieodpłatny dostęp do 

wybranych wydarzeń online, eventów współorganizowanych przez Politechnikę 
Wrocławską i Operatora oraz do zasobów dodatkowych takich jak wiedza i badania. 

Warunki promocji  
1. Do skorzystania z promocyjnych warunków uprawnieni są wyłącznie studenci oraz 

słuchacze Politechniki Wrocławskiej posiadający aktualne indeksy i aktywne konta 
pocztowe w domenie Uczelni (konieczne jest jego podanie przy rejestracji) 

2. Każdy użytkownik korzystający z promocji zobowiązany jest uzupełnić dane w profilu 
osobistym zapewniające możliwość jego jednoznacznej identyfikacji przez innych 
użytkowników i zaistnienie przepływu informacji pomiędzy uczestnikami:  

- zdjęcie profilowe (rzeczywiste zdjęcie użytkownika) 
- przynajmniej 1 umiejętności (dla TALENTA) lub 1 opublikowany projekt (dla GENIUSA) 

Zastrzeżenia i ograniczenia 
1. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub całkowitego usunięcia konta 

użytkownika, jeżeli w ciągu 30 dni od daty jego aktywacji nie zostanie uzupełniony 
profil osobisty użytkownika zgodnie z warunkami promocji.  

2. Uczestnik promocji może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w 
promocji korzystając z usług platformy wg cennika standardowego lub dezaktywując 
konto w eRabbitHole poprzez żądanie usunięcia profilu i swoich danych osobowych. 

http://eRabbitHole.pl
http://www.erabbbithole.pl

