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Regulamin Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym WSZIBERS 
 
 

1. Wprowadzenie 
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Programu 
lojalnościowego WSZIBERS („Program”) oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym 
zasady korzystania przez uczestników („Uczestnicy”) ze zniżek czy promocji 
oferowanych przez partnerów Programu („Partnerzy” lub „Partnerzy Programu”). 
 

2. Program WSZIBERS 
1) Program jest organizowany i zarządzany przez Wyższą Szkołę Zarządzania  

i Bankowości w Krakowie, adres: al. Kijowska 14, 30-079 Kraków, wpisaną do 
rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego 
przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego pod numerem 55,  
NIP: 677-17-58-169, Regon: 350814846 („Organizator” lub „WSZIB”) przy 
współpracy przedsiębiorców, z którymi Organizator zawarł umowy o współpracy 
(„Partnerzy Programu” lub „Partnerzy”); 

2) Program jest prowadzony na terenie Polski; 
3) Informacje o Partnerach Programu aktualnie uczestniczących w Programie oraz 

oferowanych przez nich zniżkach dla Uczestników dostępne są na stronie 
internetowej Programu pod adresem: www.wszib.edu.pl/wszibers/ („Strona 
WWW”); 

4) W ramach Programu Uczestnicy mają prawo korzystania ze zniżek czy promocji 
oferowanych przez Partnerów Programu na warunkach określonych przez danego 
Partnera w ramach współpracy z Organizatorem; 

5) Informacje dotyczące Programu będą dostępne na Stronie WWW lub przesyłane  
na adres korespondencyjny, w formie elektronicznej (w tym: pocztą e-mail) lub  
na numer telefonu, który Uczestnik wskazał w formularzu zgłoszeniowym lub  
w późniejszej ich aktualizacji. 

 
3. Uczestnicy 

1) Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną 
zdolność do czynności prawnych i: 

a.  jest studentem Wyższej Szkoły Zarządzania 
i Bankowości w Krakowie oraz posiada ważną legitymację studenta tej uczelni; 

b. jest pracownikiem lub współpracownikiem Wyższej Szkoły Zarządzania 
i Bankowości w Krakowie. 

2) Uczestnik zapoznaje się przed przystąpieniem do Programu z Regulaminem oraz 
wypełnia stosowny formularz zgłoszeniowy dostępny u Organizatora lub na Stronie 
WWW; 

3) Organizator rezerwuje sobie prawo do zgłoszenia się do Uczestnika z prośbą  
o uzupełnienie danych podanych w formularzu zgłoszeniowym, jeżeli te są podane 
w sposób nieczytelny lub niekompletny; 

http://www.wszib.edu.pl/wszibers/


Strona 2 z 7 
 

4) Do Programu można zgłosić się wyłącznie raz. Kolejne zgłoszenia tej samej osoby 
nie będą przyjmowane, chyba że chodzi o studenta WSZIB po dokonaniu 
ponownego wpisu na listę studentów (tzw. „reaktywacja) lub ponownie 
przyjmowanego do pracy pracownika czy współpracownika ; 

5) Uczestnictwo w Programie tworzy między Organizatorem a Uczestnikiem więź 
prawną („Umowa”); 

6) Uczestnik winien aktualizować swoje dane podane Organizatorowi dla celów 
Programu w każdym przypadku ich zmiany. Zmiany tych danych można dokonać 
pisemnie na adres:  
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,  
al. Kijowska 14, pok. 120, 30-079 Kraków 
lub inny wskazany przez Organizatora. 
 

 
4. Karta  

1) Każdy Uczestnik otrzymuje od Organizatora Kartę; 
2) Karta jest imienna i legitymuje osobę o danych wskazanych na niej do skorzystania 

z oferty Partnerów przeznaczonej dla Uczestników; Partner ma prawo domagać 
okazania przez osobę posługującą się Kartą ważnej legitymacji studenckiej WSZIB 
i uzależnić od tego przyznanie zniżki czy skorzystanie z promocji (dot. studentów 
WSZIB); 

3) Karta nie jest kartą płatniczą;  
4) Karta pozostaje własnością WSZIB; 
5) W uzasadnionych wypadkach Organizator -  na wniosek Uczestnika - może dokonać 

wymiany Karty lub wydania nowej Karty; 
6) Zalecane jest zabezpieczenie Karty przed dostępem osób nieuprawnionych; 
7) W przypadku utraty Karty lub podejrzenia, że osoba nieupoważniona jej używa 

należy niezwłocznie poinformować o tym Organizatora. 
 
5. Partnerzy. Podatki 

1) Organizator dokłada należytych starań celem ustalenia z Parterami Programu 
oferowanych przez nich Uczestnikom zniżek czy promocji niemniej warunki  
te określają Partnerzy Programu; 

2) Informacje o Partnerach Programu aktualnie uczestniczących w Programie oraz 
oferowanych przez nich zniżkach dla Uczestników dostępne są na Stronie WWW; 

3) Organizator nie gwarantuje przyznania zniżki czy promocji dla Uczestnika przez 
Partnerów niemniej o każdym takim przypadku Uczestnik, któremu Partner odmówił 
przyznania zniżki czy udziału w promocji, winien poinformować pisemnie 
Organizatora przedstawiając okoliczności zdarzenia; 

4) Ewentualne obciążenia podatkowe wynikające z faktu korzystania przez Uczestnika 
z promocji czy zniżki u Partnera obciążają wyłącznie Uczestnika. 

 
6. Ustanie uczestnictwa 

1) Umowa jest zawarta na czas nieokreślony; 
2) Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdy czasie składając 

oświadczenie na piśmie przesłane na adres siedziby Organizatora (dopisek  
na kopercie „Rezygnacja Program WSZIBERS”); 

3) Z ważnych powodów Organizator może zawiesić, lub wypowiedzieć 
Uczestnikowi/om uczestnictwo w Programie. Za ważne powody, o których mowa w 
zdaniu poprzednim uznaje się: udostępnienie Karty osobie nieupoważnionej, 
nadużycie lub inne naruszenia Regulaminu, spadek liczby Uczestników poniżej 1000 
osób, likwidacja lub ograniczenie działalności Organizatora. Wypowiedzenie 
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wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia Uczestnictwa  
w Programie; 

4) Uczestnictwo w Programie ustaje z chwilą utraty przez Uczestnika statusu studenta 
WSZIB;  

5) Po upływie okresu uczestnictwa, rezygnacji lub w przypadku upływu terminu 
wypowiedzenia Uczestnik nie ma prawa korzystania z Karty; 

6) Uczestnik może odstąpić ́ od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez 
podawania przyczyny i bez ponoszenia odpowiedzialności (w szczególności bez 
ponoszenia jakichkolwiek kosztów), składając Organizatorowi oświadczenie  
o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie może zostać ́złożone w szczególności przy 
wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 
1 do Regulaminu, przez wysłanie listu poleconego na adres: Wyższa Szkoła 
Zarządzania i Bankowości w Krakowie al. Kijowska 14, 30-079 Kraków; 

7) Uczestnik może złożyć w formularzu rejestracyjnym wyraźne oświadczenie, że żąda 
aby korzystanie z Karty nastąpiło przed upływem ustawowego terminu  
do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 6 powyżej. W takim wypadku 
Uczestnik traci prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 6 powyżej, 
jednak nie wpływa to w żadnym wypadku na prawo Uczestnika do rozwiązania 
Umowy w każdym czasie bez ponoszenia odpowiedzialności. 

 
7. Zmiana Warunków Uczestnictwa 

1) Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Organizatora z ważnych 
przyczyn. Poprzez ważne przyczyny rozumieć ́ należny w szczególności zmiany 
funkcjonalności Karty, zmiany stosowanych rozwiązań́ technicznych w tym 
procedury korzystania Karty, zmiany przepisów prawa, interpretacji lub praktyki 
organów państwowych, konieczność zapewnienia bezpiecznego i zgodnego  
z przepisami prawa funkcjonowania Programu, a w szczególności zapobiegania 
nadużyciom. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą̨ informowani na Stronie WWW 
oraz drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany podany w toku rejestracji lub 
też poprzez SMS na numer telefonu przypisany do Uczestnika.  

2) Zmiany w Regulaminie wchodzą̨ w życie po upływie 5 dni od dnia wysłania 
Uczestnikom powiadomień́ o zmianach. Dokładna data wejścia w życie zmian 
zostanie każdorazowo wskazana Uczestnikowi w powiadomieniu.  

3) Bez uszczerbku dla swoich innych uprawnień́ wynikających z Regulaminu,  
w przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Uczestnik uprawniony jest  
do rozwiązania Umowy pomiędzy nim a Organizatorem (rezygnacji z uczestnictwa  
w Programie), bez ponoszenia odpowiedzialności.  

 
8. Zakończenie Programu  

1) Organizator może zawiesić lub zakończyć Program. O takiej decyzji Uczestnicy 
zostaną niezwłocznie poinformowani, przynajmniej 30 dni przed zawieszeniem lub 
zakończeniem Programu. Informacja ta zostanie przekazana także na Stronie WWW 
oraz w wiadomościach e-mail czy SMS wysyłanych do Uczestników; 

2) Wraz z zakończeniem Programu Uczestnicy tracą prawo do korzystania ze zniżek 
czy promocji oferowanych im w ramach Programu. 

 
9. Reklamacje  

Wszelkie reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu 
należy zgłaszać do Organizatora – na piśmie na adres: al. Kijowska 14, 30-079 Kraków. 
Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty 
jej otrzymania. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie 



Strona 4 z 7 
 

www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” (lub na stronie 
internetowej innego właściwego organu do spraw ochrony konsumentów). 

 
10. Dane osobowe  

1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator- Wyższa Szkoła 
Zarządzania i Bankowości w Krakowie, adres: al. Kijowska 14, 30-079 Kraków, 
wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych 
prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego pod 
numerem 55, NIP: 677-17-58-169, Regon: 350814846; 

2) Dane osobowe Uczestników podlegają̨ ochronie na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 
ze zm.) i są przetwarzane - podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 tej ustawy - przez 
administratora danych osobowych w celu realizacji Programu i zapewnienia 
możliwości uczestniczenia w nim Uczestnikowi; 

3) Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz  
numeru telefonu kontaktowego jest konieczne do uzyskania uczestnictwa  
w Programie; Organizator nie przewiduje możliwości korzystania z usług objętych 
Regulaminem z wykorzystaniem pseudonimu lub anonimowo; 

4) Administrator danych osobowych może przetwarzać ́ dane osobowe Uczestników  
w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych oraz w innych 
celach przewidzianych przepisami prawa; 

5) Administrator danych osobowych może przetwarzać ́dane osobowe Uczestników ̇  
w celach marketingowych administratora danych osobowych, obejmujących 
reklamę̨, badanie rynku oraz zachowań́ i preferencji Uczestników dla celów 
polepszenia jakości usług świadczonych przez administratora danych osobowych 
(profilowanie); 

6) Administrator danych osobowych ma prawo powierzenia przetwarzania danych 
osobowych Uczestników Partnerom Programu w pełnym zakresie danych 
przetwarzanych przez administratora danych osobowych; 

7) Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922); 

8) Wszelkie zgody wyrażone przez Uczestnika, w tym dotyczące przetwarzania jego 
danych osobowych lub otrzymywania informacji handlowej lub używania 
telekomunikacyjnych urządzeń́ końcowych, mogą̨ być ́w każdej chwili odwołane. 
Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być ́kierowana do administratora 
danych osobowych na adres jego siedziby.  

 
11. Postanowienia końcowe  

1) Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z Regulaminu, właściwe jest 
prawo polskie; 

2) Sądem właściwym jest sąd powszechny. Informacje dotyczące pozasądowych 
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́ dostępne są pod 
adresem https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. 
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Załącznik nr 1: Wzór odstąpienia od Umowy 

Załącznik nr 1 do Regulaminu WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

…………………..., dnia …………..……. r.  

 

od: ………………………………………………………………………………………..(imię, nazwisko, adres) 

do: Wyższa Szkoła Zarzadzania i Bankowości w Krakowie al. Kijowska 14, 30-079 Kraków 

 

 

OSẂIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy korzystania z Karty w Programie 
Lojalnościowym WSZIBERS.  

 

…………………..……………. 

(data i podpis) 
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Formularz zgłoszeniowy do Programu Lojalnościowego  
Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie 

 
 
Wyrażam chęć udziału w Programie Lojalnościowym Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości 
w Krakowie (Organizator). 
 
Imię: ........................................; 

Nazwisko:. ................................; 

Telefon:. ...................................; 

E-mail. ......................................; 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora. Oświadczam, 
że zostałem/am poinformowany/a o celu i zakresie zbierania i przetwarzania ich danych 
osobowych, prawach wynikających z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych, w tym prawie wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub uzupełniania, 
uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych. Zgłoszenie wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych lub 
wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, powoduje iż dalsze korzystanie z Programu 
Lojalnościowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie jest niemożliwe  
z przyczyn technicznych i oznacza wypowiedzenie Umowy. 
 
……………………..…… 

(podpis) 

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie na podane przez mnie adresy poczty elektronicznej oraz 

numery telefonów komórkowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym informacji 

handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, dotyczących towarów i usług oferowanych przez Organizatora lub Partnerów 

Programu, a także obejmujących przekazy reklamowe i marketingowe Organizatora lub 

Partnerów Programu. Zgoda ta obejmuje także możliwość korzystania z automatycznych 

systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ust. 1 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 z późn.zm.). 

 

tak / nie 

 

……………………..…… 

(podpis) 

 

 

Przed wyrażeniem przeze mnie woli zawarcia Umowy, przekazano mi informacje, o których 

mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. 

poz.827), a ponadto zapoznałam/em się z Regulaminem Programu Lojalnościowego WSZiB 

akceptuję jego treść. 

 

……………………..…… 

(podpis) 
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Chcę niezwłocznie rozpocząć korzystanie z Programu Lojalnościowego WSZIB i Karty tj. przed 

upływem terminu do odstąpienia przeze mnie od Umowy i wiem, że oznacza to, że nie będę 

miał/a prawa odstąpienia od Umowy. 

 

……………………..…… 

(podpis) 

 

 
 
Potwierdzam odbiór Karty w ramach Programu Lojalnościowego WSZIB 
 
……………………..…… 

(podpis) 

 


