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REGULAMIN PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 

Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie 

 

I. Integralna część Umowy z Partnerami 

1. Regulamin Przystąpienia do Programu Lojalnościowego Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania 
w Warszawie określa szczegóły dotyczące zasad przystępowania do Programu Lojalnościowego 
WSIiZ Partnerów. 

2. Regulamin Przystąpienia do Programu Lojalnościowego WSIiZ stanowi integralną część stosunku 
umownego pomiędzy Partnerem a Organizatorem. W przypadku kolizji między Regulaminem 
Przystąpienia do Programu Lojalnościowego WSIiZ a przepisami samej Umowy z Partnerem 
pierwszeństwo należy dać przepisom Umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Partnerem.  

3. Zawarcie Umowy przez Partnera i Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez 
Partnera treści Regulaminu Przystąpienia do Programu Lojalnościowego WSIiZ. 

 

II. Program Lojalnościowy Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania 

1. Program Lojalnościowy WSIiZ umożliwia tworzenie pakietów lojalnościowych adresowanych do 
Uczestników (studentów WSIiZ) promocji i profilów biznesowych generowanych przez Partnerów.  
W ramach pakietów lojalnościowych Uczestnicy w celu uzyskania preferencyjnych cen produktów i 
usług kierują zapytania ofertowe do Partnerów Programu Lojalnościowego WSIiZ.  

2. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do Programu Lojalnościowego WSIiZ jest Wyższa Szkoła 
Infrastruktury i Zarządzania, z siedzibą w Warszawie. Partner nie ma uprawnień do powielania, 
kopiowania, modyfikowania, obrotu, udostępniania, tłumaczenia ani jakiegokolwiek 
wykorzystywania praw autorskich Organizatora poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w Umowie 
oraz Regulaminie Przystąpienia do Programu Lojalnościowego WSIiZ w granicach wyraźnie 
określonych.  

3. Organizator uprawniony jest do administrowania strony internetowej: http://wsiiz.pl/o-
uczelni/program-lojalnosciowy . 

 

 

http://cdnlarge.lyoness.net/downloads/pdf/pl/public/lyo-gtc-pl.pdf#page=1
http://cdnlarge.lyoness.net/downloads/pdf/pl/public/lyo-gtc-pl.pdf#page=1
http://wsiiz.pl/o-uczelni/program-lojalnosciowy
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III. Przedmiot regulacji 

1. Niniejszy Regulamin Przystąpienia do Programu Lojalnościowego WSIiZ reguluje zasady 
przystępowania przez Partnerów do Programu Lojalnościowego WSIiZ, w tym zasady zawierania 
Umów barterowych. 

 

IV. Przystępowanie Partnerów do Programu Lojalnościowego WSIiZ - Zawarcie Umowy 

1. Przystąpienie przez Partnera do Programu Lojalnościowego WSIiZ wymaga uprzedniego zapoznania 
się i zaakceptowania przez Partnera Regulaminu Przystąpienia do Programu Lojalnościowego WSIiZ. 
Akceptacja Regulaminu Przystąpienia do Programu Lojalnościowego WSIiZ następuje poprzez 
zawarcie przez Partnera i Organizatora umowy barterowej. Regulamin Przystąpienia do Programu 
Lojalnościowego WSIiZ jest zamieszczony na stronie wsiiz.pl w odpowiedniej zakładce.  

2. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego WSIiZ odbywa się w następujący sposób:  
1. po zapoznaniu się przez Partnera z Regulaminem Przystąpienia do Programu 

Lojalnościowego dokonuje zgłoszenia Organizatorowi zamiaru zawarcia z nim Umowy 
przystąpienia do Programu Lojalnościowego WSIiZ poprzez przesłanie zgłoszenia na adres 
mailowy: nauka@wsiiz.pl z podaniem firmy i formy prawnej działalności (w przypadku osób 
fizycznych imienia i nazwiska), adresu korespondencyjnego, adresu prowadzenia 
działalności, nr tel., adresu e-mail oraz numeru NIP – zgłoszenie Partnera zostanie przez 
Organizatora zweryfikowane w zakresie faktycznego prowadzenia działalności przez 
Partnera;  

2. po pozytywnej weryfikacji Organizator skontaktuje się z Partnerem telefonicznie w celu 
ustalenia w szczególności potrzeb Organizatora oraz ustalenia terminu ewentualnego 
spotkania w celu zawarcia umowy barterowej;  

3. Organizator i Partner podpisują Umowę barterową;  
4. po podpisaniu Umowy Partner prześle na podany adres mailowy pakiet lojalnościowy 

przygotowany dla uczestników Programu Lojalnościowego WSIiZ.  
5. Organizator jest zobowiązany do opublikowania przygotowanego przez Partnera pakietu 

lojalnościowego na stronie wsiiz.pl najpóźniej w ciągu 7 dni od przesłania wszystkich 
informacji na adres mailowy: nauka@wsiiz.pl.  

3. Obie Strony Umowy barterowej zobowiązane są do wymiany danych zgodnych z prawdą, które nie 
naruszają jakichkolwiek praw lub interesów osób trzecich.  

 

V. Pakiet Lojalnościowy 

1. Partner tworząc swój pakiet lojalnościowy ma możliwość:  
1. określania swoich punktów handlowych i umieszczenia ich na stronie wsiiz.pl; 
2. określenia czasu trwania pakietu lojalnościowego; 
3. podania danych o prowadzonej działalności; 
4. wglądu w Program Lojalnościowy WSIiZ, w tym faktyczny stan uczestników w Programie 

Lojalnościowym WSIiZ. 
2. Za dane w ramach utworzonego pakietu lojalnościowego wyłączną odpowiedzialność ponosi 

Partner.  
3. Organizator uprawniony jest do usunięcia pakietu lojalnościowego w przypadku oferowania usług i 

produktów przez Partnera w sposób niezgodny z prawem, Umową lub postanowieniami Regulaminu 
Przystąpienia do Programu Lojalnościowego WSIiZ, w szczególności w przypadku naruszenia przez 
Partnera praw autorskich przysługujących Organizatorowi lub osobie trzeciej albo podania 
nieprawdziwych danych w procedurze rejestracyjnej lub formularzu zgłoszeniowym.  

mailto:nauka@wsiiz.pl
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4. Partner może w tym samym czasie prowadzić jeden pakiet lojalnościowy. Rozpoczęcie kolejnego 
pakietu lojalnościowego wymaga zakończenia dotychczasowego pakietu lojalnościowego.  

 

VI. Informacje do Uczestników 

1. W ramach Programu Lojalnościowego WSIiZ Partnerzy mają możliwość wysyłania do Uczestników  
informacji o pakietach lojalnościowych, promocjach i innych ofertach Partnera w drodze wiadomości 
e-mail, wysłanych za pośrednictwem wskazanego pracownika administracyjnego Wyższej Szkoły 
Infrastruktury i Zarządzania. 

2. Adresy do korespondencji, adresy mailowe, numery telefonów Uczestników Programu 
Lojalnościowego WSIiZ nie zostaną udostępnione Partnerowi przez Organizatora.  

3. Partner ma również możliwość promowania swoich usług i produktów oferowanych w ramach 
Programu Lojalnościowego WSIiZ za pośrednictwem portali społecznościowych, z których aktualnie 
korzysta Organizator.  

 

VII. Zmiana Regulaminu Przystąpienia do Programu Lojalnościowego WSIiZ 

1. Organizator ma prawo do wprowadzania dowolnych zmian w Regulaminie Przystąpienia do 
Programu Lojalnościowego WSIiZ w zakresie, w jakim nie powoduje to naruszenia lub zmiany samej 
Umowy zawartej między Partnerem a Organizatorem.  

2. O zmianie Regulaminu Przystąpienia do Programu Lojalnościowego WSIiZ Organizator poinformuje 
Partnera oraz opublikuje nowy tekst Regulaminu Przystąpienia do Programu Lojalnościowego WSIiZ 
na stronie internetowej wsiiz.pl oraz prześle treść nowego Regulaminu Przystąpienia do Programu 
Lojalnościowego na adresy e-mail Partnera podane w Umowie.  

3. Zmiana adresu e-mail przez Partnera nie powoduje nieskuteczności zmian w Regulaminie 
Przystąpienia do Programu Lojalnościowego WSIiZ względem tego Partnera. Partner powinien w 
przypadku zmiany adresu e-mail uaktualnić niezwłocznie swój adres mailowy. Konsekwencje 
nieuaktualnienia adresu e-mail przez Partnera ponosi sam Partner.  
 
 

VIII. Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin Przystąpienia do Programu Lojalnościowego WSIiZ wchodzi w życie z dniem  
27 kwietnia 2015 r. 

 


