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REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
DLA UŻYTKOWNIKÓW EMWICI

§ 1
Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, w szczególności te pisane wielką literą, mają 

znaczenie nadane im w Regulaminie Programu EmWici, o ile z kontekstu, w jakim zostały 

użyte lub z poniższych definicji nie wynika inaczej.

1. Sprzedaż Premiowa – forma promocji Wyrobów PBP, organizowana i prowadzona na 

zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, polegająca na przyznawaniu 

Użytkownikowi EmWici nagród pieniężnych lub w formie rabatu, w związku 

z dokonaniem przez niego Zakupu Własnego Wyrobów.

2. Program Poleceń – forma promocji Wyrobów PBP, organizowana i prowadzona na 

zasadach opisanych w Regulaminie, polegająca na przyznawaniu nagrody pieniężnej 

Użytkownikowi EmWici będącemu Promotorem w związku ze świadczeniem usługi 

marketingowej na rzecz PBP, polegającej na rekomendowaniu przez ww. Promotora 

zakupu Wyrobów osobom należącym do jego Grona oraz osobom niezarejestrowanym 

w Programie EmWici.

3. Nagroda
a) upust w cenie (rabat) przyznawany Użytkownikowi EmWici, w formach i na 

zasadach wskazanych w Regulaminie, poprzez zamianę Punktów Własnych 

posiadających status Punktów Uznanych i zgromadzonych przez Użytkownika Wici 

w ramach Programu Lojalnościowego dla Użytkowników EmWici prowadzonego 

w formie Sprzedaży Premiowej;

b) nagroda pieniężna lub upust w cenie (rozumiany jako potrącenie wierzytelności) 

przyznawane Użytkownikowi EmWici będącemu Promotorem, w formach i na 

zasadach wskazanych w Regulaminie, poprzez zamianę Punktów Promotorskich 

posiadających status Punktów Uznanych i należnych ww. Promotorowi w ramach 

Programu Lojalnościowego dla Użytkowników EmWici prowadzonego w formie 

Programu Poleceń.

4. Punkty Naliczone – status Punktów Promotorskich lub Punktów Własnych nadawany 

przez PBP w momencie przyjęcia zamówienia Wyrobu do realizacji (w przypadku 

zakupu Wyrobu za pośrednictwem internetowych kanałów dystrybucji) lub w momencie 

rejestracji zakupu Wyrobu przez sprzedawcę (w przypadku zakupu Wyrobu za 

pośrednictwem stacjonarnych kanałów dystrybucji).

5. Punkty Uznane – status Punktów Promotorskich lub Punktów Własnych nadawany 

przez PBP w momencie odebrania i opłacenia Wyrobu.

6. Punkty Promotorskie (pp) – punkty Programu Lojalnościowego dla Użytkowników 

EmWici, przypisane przez PBP Wyrobom, w wysokości podanej w cennikach Wyrobów 
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(dostępnych w Sklepie Stacjonarnym PBP, Sklepie Internetowym PBP oraz 

u Współpracowników PBP), rejestrowane na Koncie Uczestnika o statusie Użytkownika 

EmWici będącego Promotorem (a także w jego Profilu) za:

a) Zakupy Grona;

b) Zakupy z Subdomeny.

7. Punkty Własne (pw) – punkty przyznawane Użytkownikowi EmWici za Zakupy 

Własne w wysokości zależnej od rodzaju zakupionego Wyrobu, podanej w cennikach 

Wyrobów (dostępnych w Sklepie Stacjonarnym PBP, Sklepie Internetowym PBP oraz 

u Współpracowników PBP).

8. Regulamin – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego dla Użytkowników 

EmWici, dostępny m.in. w Sklepie Stacjonarnym PBP oraz zakładce „Rejestracja” 

w Portalu Internetowym ProBioKlik.

9. Zakupy Własne – zakupy Wyrobów dokonywane bezpośrednio przez Użytkownika 

EmWici, za które przyznawane są Użytkownikowi EmWici Punkty Własne w ramach 

Sprzedaży Premiowej, na zasadach określonych w Regulaminie.

10. Zakupy Grona – zakupy Wyrobów dokonywane przez osoby należące do Grona 

danego Użytkownika EmWici będącego Promotorem.

11. Zakupy z Subdomeny - zakupy Wyrobów dokonywane przez osobę 

niezarejestrowaną w Programie EmWici (klienta detalicznego) z subdomeny 

Użytkownika EmWici będącego Promotorem, za pośrednictwem Sklepu Internetowego 

PBP lub za pośrednictwem innych wybranych internetowych kanałów dystrybucji, 

których lista jest dostępna na stronie Portalu Internetowego ProBioKlik 

i u Współpracowników PBP.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Program Lojalnościowego dla Użytkowników EmWici, zwany dalej „Programem 
Lojalnościowym” prowadzony jest przez PBP w dwóch formach: Sprzedaży 

Premiowej oraz Programu Poleceń.

2. Program Lojalnościowy nie jest dostępny dla Współpracowników – prowadzony jest 

wyłącznie dla Użytkowników EmWici.

3. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym 

prowadzonym w formie Sprzedaży Premiowej oraz Programu Poleceń, zasady 

Rejestracji i przyznawania Punktów Własnych oraz Punktów Promotorskich, 

nadawania im statusu Punktów Naliczonych i Punktów Uznanych oraz przyznawania 

Nagród. Regulamin określa także czas trwania Programu Lojalnościowego, rezygnacji 

z udziału z ww. Programu oraz sposób składania i rozpatrywania reklamacji 

związanych z ww. Programem.



3

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia 

Regulaminu Programu EmWici, Regulaminu Portalu Internetowego ProBioKlik oraz 

regulaminu Sklepu Internetowego PBP.

5. Organizatorem Programu Lojalnościowego oraz fundatorem Nagród w tym Programie 

jest PBP. Korzyści materialne uzyskiwane przez Użytkowników EmWici z uczestnictwa 

w określonym niniejszym Regulaminem systemie sprzedaży pochodzą ze środków 

uzyskiwanych z zakupu lub ze sprzedaży Wyrobów.

6. Program Lojalnościowy prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

z zastrzeżeniem ponadgranicznego charakteru sieci Internet. Uczestnicy Programu 

Lojalnościowego oświadczają, że dla celów podatkowych, są rezydentami 

w Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Program Lojalnościowy prowadzony jest w okresie od dnia 12.01.2018 roku do dnia 

12.01.2027 roku, przy czym PBP zastrzega sobie możliwość wydłużenia lub skrócenia 

czasu trwania Programu Lojalnościowego. Informacja o ewentualnej zmianie okresu 

trwania Programu Lojalnościowego zostanie zamieszczona w Portalu Internetowym 

ProBioKlik, Sklepie Stacjonarnym PBP i u Współpracowników PBP.

8. Regulamin został opracowany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa polskiego.

9. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, w sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają 

zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

10. Treść Regulaminu znajduje się w Sklepie Stacjonarnym PBP oraz w zakładce 

„Rejestracja” w Portalu Internetowym ProBioKlik.

11. W sprawach związanych z Programem Lojalnościowym należy kontaktować się z PBP 

w następujący sposób:

a) telefonicznie: pod numerem telefonu: (63) 220 48 28 dostępnym od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8-16 (koszt połączenia jest zgodny ze stawką operatora);

b) pocztą elektroniczną: pod adresem biuro@probiotics.pl;

c) listownie: na adres Bratuszyn 21, 62-720 Brudzew.

§ 3
Uczestnictwo i Rejestracja

1. W Programie Lojalnościowym mogą wziąć udział Użytkownicy EmWici będący 

zarówno konsumentami jak i przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, spełniający warunki określone w Regulaminie.

2. Postanowienia § 3 i § 4 Regulaminu Programu EmWici stosuje się odpowiednio.

3. Program Lojalnościowy obejmuje zakupy niektórych, wskazanych przez PBP Wyrobów 

dokonywane przez Użytkownika EmWici w Sklepie Internetowym PBP, Sklepie 

Stacjonarnym PBP oraz za pośrednictwem innych wybranych kanałów dystrybucji, 
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których lista jest dostępna na stronie Portalu Internetowego ProBioKlik 

i u Współpracowników PBP.

§ 4
Zasady przyznawania punktów

1. Do każdego Wyrobu objętego Programem Lojalnościowym przypisane są przez PBP:

a) Punkty Własne – rejestrowane przez PBP w ramach w/w Programu, prowadzonego 

w formie Sprzedaży Premiowej;

b) Punkty Promotorskie - rejestrowane przez PBP w ramach w/w Programu, 

prowadzonego w formie Programu Poleceń.

2. Jeden Punkt Własny, jak również jeden Punkt Promotorski (zarówno o statusie Punktu 

Naliczonego, jak i Punktu Uznanego) ma wartość 1 grosza.

3. Zarejestrowanie na Koncie Uczestnika będącego Użytkownikiem EmWici (a także 

w jego Profilu) Punktów Własnych oraz Punktów Partnerskich ma charakter 

gwarantowany, to znaczy ma miejsce zawsze i na rzecz każdego Użytkownika EmWici, 

przy spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

§ 5
Zasady przyznawania Punktów Własnych

1. W ramach Programu Lojalnościowego prowadzonego w formie Sprzedaży Premiowej, 

PBP rejestruje na bieżąco Punkty Własne na Koncie Uczestnika będącego 

Użytkownikiem EmWici (a także w jego Profilu), stosownie do dokonywanych przez 

Użytkownika EmWici Zakupów Własnych. Zgromadzone przez Użytkownika EmWici 

Punkty Własne o statusie Punktów Uznanych (patrz ust. 2 poniżej) podlegają zamianie 

na Nagrody na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.

2. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Punktom Własnym rejestrowanym przez PBP na 

Koncie Uczestnika będącego Użytkownikiem EmWici (a także w jego Profilu), PBP 

nadaje, w zależności od etapu transakcji kupna Wyrobu, status:

a) Punktów Naliczonych:

i. w przypadku Zakupu Własnego dokonanego za pośrednictwem Sklepu 

Internetowego PBP lub za pośrednictwem innych wybranych 

internetowych kanałów dystrybucji, których lista jest dostępna na stronie 

Portalu Internetowego ProBioKlik i u Współpracowników PBP – 

w momencie przyjęcia przez sprzedawcę zamówienia do realizacji;
ii. w przypadku dokonywania Zakupu Własnego w Sklepie Stacjonarnym 

PBP lub za pośrednictwem innych wybranych stacjonarnych kanałów 

dystrybucji, których lista jest dostępna na stronie Portalu Internetowego 

ProBioKlik i u Współpracowników PBP, - w momencie rejestracji ww. 
Zakupu Własnego, dokonanej przez sprzedawcę;
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b) Punktów Uznanych – w momencie, gdy Wyroby będące przedmiotem Zakupu 

Własnego, z tytułu których zarejestrowane zostały Punkty Własne, zostały 
dostarczone lub odebrane oraz opłacone;

3. Punkty Własne rejestrowane są na Koncie Uczestnika będącego Użytkownikiem 

EmWici (a także w jego Profilu) wyłącznie z tytułu Zakupu Własnego dokonanego 

przez ostatecznego odbiorcę Wyrobu, nabywającego Wyrób bez zamiaru jego dalszej 

odsprzedaży.

4. PBP zastrzega sobie możliwość nadania Punktom Własnym statusu Punktów 

Uznanych po upływie maksymalnie 21 (dwudziestu jeden) dni od momentu 

dostarczenia lub odebrania Wyrobów objętych Zakupem Własnym (w szczególności 

nie skorzystania przez nabywcę Wyrobu z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży 

Wyrobów, przysługującego mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa).

5. Użytkownik EmWici uprawniony jest do zamiany, w dowolnym momencie, Punktów 

Własnych o statusie Punktów Uznanych, zarejestrowanych i widocznych na jego 

Koncie Uczestnika (a także w jego Profilu), na Nagrody, na zasadach określonych 

w § 7 Regulaminu. Zamiana ww. Punktów Własnych o statusie Punktów Uznanych na 

Nagrody przez Użytkownika EmWici następuje za pośrednictwem Systemu EmWici, 

przy użyciu dostępnych w nim dedykowanych narzędzi lub podczas dokonywania 

kolejnych Zakupów Własnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego PBP, Sklepu 

Stacjonarnego PBP oraz innych wybranych kanałów dystrybucji, których lista jest 

dostępna na stronie Portalu Internetowego ProBioKlik i u Współpracowników PBP.

§ 6
Zasady przyznawania Punktów Partnerskich

1. W ramach Programu Lojalnościowego prowadzonego w formie Programu Poleceń, 

PBP w każdym miesiącu kalendarzowym narastająco, rejestruje na Koncie Uczestnika 

o statusie Użytkownika EmWici będącego Promotorem (a także w jego Profilu) Punkty 

Promotorskie. Liczba ww. Punktów Promotorskich aktualizowana jest na bieżąco, 

stosownie do dokonywanych Zakupów Grona lub Zakupów z Subdomeny. Punkty 

Promotorskie, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego oraz po spełnieniu 

przez w/w Użytkownika EmWici będącego Promotorem warunku uzyskania statusu 

Promotora aktywnego (zgodnie z ust. 4 poniżej), stają się jemu należne i zostają 

dodane odpowiednio do sumy jego Punktów Naliczonych lub jego Punktów Uznanych 

widocznych na jego Koncie Uczestnika (a także w jego Profilu). Należne Promotorowi 

Punkty Promotorskie o statusie Punktów Uznanych podlegają zamianie na Nagrody na 

zasadach określonych w § 7 Regulaminu.
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2. Punktom Promotorskim rejestrowanym przez PBP na Koncie Uczestnika o statusie 

Użytkownika EmWici będącego Promotorem (a także w jego Profilu), PBP nadaje, 

w zależności od etapu transakcji kupna Wyrobu, status:

a) Punktów Naliczonych:

i. w przypadku Zakupu z Subdomeny lub Zakupu Grona dokonanych za 

pośrednictwem Sklepu Internetowego PBP lub za pośrednictwem innych 

wybranych internetowych kanałów dystrybucji, których lista jest 

dostępna na stronie Portalu Internetowego ProBioKlik 

i u Współpracowników PBP - w momencie przyjęcia przez 
sprzedawcę zamówienia do realizacji;

ii. w przypadku dokonywania Zakupu Grona w Sklepie Stacjonarnym PBP 

lub za pośrednictwem innych wybranych stacjonarnych kanałów 

dystrybucji, których lista jest dostępna na stronie Portalu Internetowego 

ProBioKlik i u Współpracowników PBP - w momencie rejestracji ww. 
Zakupu Grona, dokonanej przez sprzedawcę;

b) Punktów Uznanych – w momencie, gdy Wyroby będące przedmiotem Zakupu 

Grona lub Zakupu z Subdomeny, z tytułu których zarejestrowane zostały Punkty 

Promotorskie, zostały dostarczone lub odebrane oraz opłacone;
3. Punkty Promotorskie rejestrowane są na Koncie Uczestnika o statusie Użytkownika 

EmWici będącego Promotorem (a także w jego Profilu) wyłącznie z tytułu Zakupu 

Grona oraz Zakupu z Subdomeny dokonanych przez ostatecznego odbiorcę Wyrobu 

(Uczestnika Grona tego Promotora lub osobę korzystającą z subdomeny tego 

Promotora), nabywającego Wyrób bez zamiaru jego dalszej odsprzedaży.

4. Punkty Promotorskie, zarejestrowane w danym miesiącu kalendarzowym przez PBP 

na Koncie Uczestnika o statusie Użytkownika EmWici będącego Promotorem (a także 

w jego Profilu), stają się należne temu Promotorowi, pod warunkiem uzyskania w tym 

samym miesiącu kalendarzowym przez tego Promotora statusu Promotora aktywnego. 

Użytkownik EmWici będący Promotorem uzyskuje status Promotora aktywnego 

w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

a) dokonania przez tego Promotora w tym samym miesiącu kalendarzowym Zakupu 

Własnego, z tytułu którego przyznane mu zostaną najpóźniej w ostatnim dniu tego 

miesiąca Punkty Własne o statusie Punktów Naliczonych;

b) przyznane Promotorowi ww. Punkty Własne uzyskają status jego Punktów 

Uznanych najpóźniej do godz. 24:00 trzeciego dnia roboczego następnego 

miesiąca kalendarzowego.

5. Pomimo spełnienia warunków określonych w ust. 4 powyżej, PBP zastrzega sobie 

możliwość uznania Punktów Promotorskich za należne temu Promotorowi po upływie 

maksymalnie 21 (dwudziestu jeden) dni od momentu dostarczenia lub odebrania 

Wyrobów objętych Zakupem Grona lub Zakupem z Subdomeny (w szczególności nie 
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skorzystania przez nabywcę Wyrobu z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży 

Wyrobów, przysługującego mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa).

6. Jeśli Użytkownik EmWici będący Promotorem nie uzyskał w danym miesiącu statusu 

Promotora aktywnego, zarejestrowane za dany miesiąc i widoczne na jego Koncie 

Uczestnika (a także w jego Profilu) Punkty Promotorskie ulegają wygaśnięciu.

7. W przypadku uzyskania przez Użytkownika EmWici statusu Promotora aktywnego, 

z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej, Promotor taki uprawniony jest do zamiany, 

w dowolnym momencie, należnych mu Punktów Promotorskich o statusie Punktów 

Uznanych, zarejestrowanych i widocznych na jego Koncie Uczestnika (a także w jego 

Profilu), na Nagrody, na zasadach określonych w § 7 Regulaminu. Zamiana ww. 

należnych mu Punktów Promotorskich o statusie Punktów Uznanych na Nagrody przez 

Promotora następuje za pośrednictwem Systemu EmWici, przy użyciu dostępnych 

w nim dedykowanych narzędzi.

§ 7
Nagrody

1. Nagrody w ramach Programu Lojalnościowego przyznawane są Użytkownikom EmWici 

w zamian za zarejestrowane na ich rzecz Punkty Własne i/lub Punkty Promotorskie 

o statusie Punktów Uznanych.

2. Każdy Użytkownik EmWici może otrzymać dowolną liczbę Nagród, o ile każdorazowo 

spełni warunki ich uzyskania i odebrania, określone w Regulaminie.

3. Użytkownikowi EmWici nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na nagrodę innego 

rodzaju, ani prawo żądania wydania Nagrody w innej formie niż przewidziana 

w Regulaminie.

4. W Programie Lojalnościowym dostępne są następujące Nagrody:

a) upust w cenie Wyrobów (rabat) przyznawany Użytkownikowi EmWici poprzez 

zamianę Punktów Własnych posiadających status Punktów Uznanych, możliwy do 

wykorzystania przez Użytkownika EmWici przy kolejnym zakupie Wyrobów 

w Sklepie Internetowym PBP, Sklepie Stacjonarnym PBP lub za pośrednictwem 

innych wybranych kanałów dystrybucji, których lista jest dostępna na stronie 

Portalu Internetowego ProBioKlik i u Współpracowników PBP. Wartość rabatu 

zostanie uwzględniona przez sprzedawcę w podsumowaniu zamówienia 

składanego w Sklepie Stacjonarnym PBP oraz za pośrednictwem innych ww. 

stacjonarnych kanałów dystrybucji, a w ramach zamówienia w Sklepie 

Internetowym PBP lub za pośrednictwem innych ww. internetowych kanałów 

dystrybucji, wartość rabatu zostanie zaakceptowana przez Użytkownika EmWici 

poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
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b) upust w cenie (rozumiany jako potrącenie wierzytelności) przyznawany 

Użytkownikowi EmWici będącemu Promotorem poprzez zamianę Punktów 

Promotorskich posiadających status Punktów Uznanych i należnych temu 

Użytkownikowi w ramach Programu Lojalnościowego prowadzonego w formie 

Programu Poleceń. W/w upust w cenie możliwy jest do wykorzystania przez 

Użytkownika EmWici przy kolejnym zakupie Wyrobów w Sklepie Internetowym 

PBP, Sklepie Stacjonarnym PBP lub za pośrednictwem innych wybranych kanałów 

dystrybucji, których lista jest dostępna na stronie Portalu Internetowego ProBioKlik 

i u Współpracowników PBP. Wartość upustu zostanie uwzględniona przez 

sprzedawcę w podsumowaniu zamówienia składanego w Sklepie Stacjonarnym 

PBP oraz za pośrednictwem innych ww. stacjonarnych kanałów dystrybucji, 

a w ramach zamówienia w Sklepie Internetowym PBP lub za pośrednictwem innych 

ww. internetowych kanałów dystrybucji, wartość upustu zostanie zaakceptowana 

przez Użytkownika EmWici poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie 

z obowiązkiem zapłaty”;

c) nagroda pieniężna przyznawana Użytkownikowi EmWici będącemu Promotorem 

poprzez zamianę Punktów Promotorskich posiadających status Punktów Uznanych 

i należnych temu Użytkownikowi w ramach Programu Lojalnościowego 

prowadzonego w formie Programu Poleceń. Nagroda pieniężna przelewana jest na 

wskazany przez Użytkownika EmWici rachunek bankowy, w terminie 7 (siedmiu) 

dni roboczych od dnia dokonania dyspozycji wypłaty Nagrody przez Użytkownika 

EmWici, z zastrzeżeniem, że wartość przelewu nie może być mniejsza niż 

50 (pięćdziesiąt) PLN. PBP uprawnione jest do zmiany minimalnej kwoty przelewu, 

o czym poinformuje w trybie właściwym dla zmiany Regulaminu.

5. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, formę i wysokość Nagrody Użytkownik EmWici ustala 

samodzielnie:

a) w przypadku Nagrody w formie pieniężnej - przy użyciu dedykowanego narzędzia, 

określając liczbę zarejestrowanych na jego rzecz Punktów Promotorskich 

o statusie Punktów Uznanych przeznaczonych do zamiany na Nagrodę w formie 

pieniężnej;

b) w przypadku upustu w cenie - podczas dokonywania Zakupów Własnych Wyrobów 

za pośrednictwem Sklepu Internetowego PBP, Sklepu Stacjonarnego PBP oraz 

innych wybranych kanałów dystrybucji, których lista jest dostępna na stronie 

Portalu Internetowego ProBioKlik i u Współpracowników PBP, poprzez określenie 

liczby zarejestrowanych na rzecz Użytkownika EmWici Punktów Własnych lub 

Punktów Promotorskich o statusie Punktów Uznanych, przeznaczonych do 

zamiany na upust.

6. W przypadku Użytkowników EmWici będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi 

działalności gospodarczej, wartość Nagród pieniężnych, o których mowa 



9

w §7 ust. 4 pkt c) Regulaminu przyznanych ww. Użytkownikom, jak również wartość 

Nagród, o których mowa w §7 ust. 4 pkt b) Regulaminu stanowi przychód Użytkownika 

EmWici z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych tj. z dnia 7 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032) i podlega 

opodatkowaniu. Wszelkie obowiązki podatkowe związane z rozliczaniem ww. Nagród 

będą spoczywały na Użytkowniku EmWici. PBP ma obowiązek wystawienia deklaracji 

PIT-8C i przesłania jej Użytkownikowi EmWici, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. W przypadku Użytkowników EmWici będących przedsiębiorcami obowiązek podatkowy 

z tytułu otrzymanych przez ww. Użytkowników Nagród, o których mowa 

w §7 ust. 4 pkt c) Regulaminu przyznanych ww. Użytkownikom, jak również wartość 

Nagród, o których mowa w §7 ust. 4 pkt b) Regulaminu, a stanowiących przychód 

z prowadzonej przez nich działalności, obciąża ww. Użytkowników zgodnie 

z obowiązującym prawem podatkowym i podlega rozliczeniu, stosownie do przyjętej 

przez nich formy opodatkowania.

§ 8
Zakończenie uczestnictwa

1. Użytkownik EmWici uprawniony jest do rezygnacji w każdym czasie z udziału 

w Programie lojalnościowym. Za Zakupy Własne Wyrobów, dokonane po dniu 

doręczenia PBP zawiadomienia o rezygnacji Użytkownika EmWici z udziału w tym 

Programie, w/w Użytkownikowi nie są przyznawane Punkty Własne. Punkty 

Promotorskie zarejestrowane po dniu doręczenia PBP zawiadomienia o rezygnacji 

Użytkownika EmWici będącego Promotorem z udziału w Programie Lojalnościowym, 

nie uzyskują statusu należnych mu Punktów Promotorskich.

2. Po upływie miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do doręczenia PBP 

zawiadomienia o rezygnacji Użytkownika EmWici z udziału w Programie 

Lojalnościowym Użytkownik EmWici zostaje wyrejestrowany z tegoż Programu.

3. Zgromadzone, a niewykorzystane przez Użytkownika EmWici do momentu 

wyrejestrowania z Programu Lojalnościowego przyznane mu Punkty Własne o statusie 

Punktów Uznanych mogą zostać zamienione na Nagrodę, o której mowa 

w §7 ust. 4 pkt b) Regulaminu jeszcze przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia 

wyrejestrowania. Po tym czasie w/w Punkty wygasają.

4. Zgromadzone, a niewykorzystane przez Użytkownika EmWici do momentu 

wyrejestrowania z Programu Lojalnościowego przyznane mu Punkty Partnerskie 

o statusie Punktów Uznanych, są wypłacane Użytkownikowi EmWici w formie nagrody 

pieniężnej przelewanej na wskazany przez Użytkownika EmWici rachunek bankowy, 

w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia wyrejestrowania Użytkownika EmWici 

z Programu lub od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego.
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5. Rezygnacja z udziału w Programie Lojalnościowym nie wyklucza ponownej Rejestracji 

w tym Programie, na zasadach określonych w Regulaminie.

6. PBP zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie Lojalnościowym 

tych Użytkowników EmWici, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi 

obyczajami lub Regulaminem.

7. Za Zakupy Własne Wyrobów, dokonane po dniu zawiadomienia Użytkownika EmWici 

o wykluczeniu go z udziału w Programie Lojalnościowym, Użytkownikowi temu nie są 

przyznawane Punkty Własne. Punkty Promotorskie zarejestrowane po dniu 

zawiadomienia Użytkownika EmWici będącego Promotorem o wykluczeniu go 

z udziału w Programie Lojalnościowym, nie uzyskują statusu należnych mu Punktów 

Promotorskich.

8. Po upływie miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do wykluczenia 

Użytkownika EmWici z udziału w Programie Lojalnościowym, Promotor zostaje 

wyrejestrowany z Programu.

9. Zgromadzone, a niewykorzystane przez Użytkownika EmWici do momentu 

wykluczenia go z udziału w Programie Lojalnościowym przyznane mu Punkty Własne 

o statusie Punktów Uznanych, mogą zostać zamienione na Nagrodę, o której mowa 

w §7 ust. 4 pkt b) Regulaminu jeszcze przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia 

wykluczenia. Po tym czasie w/w Punkty wygasają.

10. Zgromadzone, a niewykorzystane przez Użytkownika EmWici będącego Promotorem 

do momentu wykluczenia go z Programu Lojalnościowego należne mu Punkty 

Promotorskie o statusie Punktów Uznanych, są wypłacane Promotorowi w formie 

nagrody pieniężnej przelewanej na wskazany przez niego rachunek bankowy, 

w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia wykluczenia go z Programu.

11. Wykluczenie z udziału w Programie Lojalnościowym nie wyklucza ponownej Rejestracji 

tym w Programie, na zasadach określonych w Regulaminie, jednak PBP zastrzega 

sobie prawo jej odmówienia.

§ 7
Reklamacje

1. Użytkownikowi EmWici przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczących Programu 

Lojalnościowego, na zasadach określonych w Regulaminie Programu EmWici.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie trwania Programu Lojalnościowego, 

wskazanym w § 2 ust. 7 Regulaminu.

§ 8
Dane osobowe

1. Dane osobowe Użytkowników EmWici będą przetwarzane na zasadach określonych 

w Regulaminie Programu EmWici, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
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2. Dane osobowe Użytkowników EmWici przetwarzane są w celu udziału w Programie 

Lojalnościowym oraz wykonania obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem 

Nagród w ww. Programie.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 12.01. 2018 roku. 

2. PBP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z zastrzeżeniem, że zmiany wejdą 

w życie w terminie nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od ogłoszenia tych zmian.

3. PBP, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o tym za 

pośrednictwem Portalu Internetowego ProBioKlik lub poprzez przesłanie informacji na 

adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika EmWici podczas Rejestracji.

4. Użytkownikom EmWici przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Użytkownik 

EmWici może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 (czternastu) dni od 

dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu. 

5. Wypowiedzenie Regulaminu przez Użytkownika EmWici równoznaczne jest 

z rezygnacją z udziału w Programie Lojalnościowym.

6. Niezłożenie przez Użytkownika EmWici oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu 

w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie 

postanowień Regulaminu oznacza akceptację zmienionego Regulaminu 

z zastrzeżeniem, iż pierwsze po zmianie Regulaminu logowanie się Użytkownika 

EmWici do Programu Lojalnościowym odbywa się po potwierdzeniu przez tego 

Użytkownika zapoznania się z treścią Regulaminu.

7. Ewentualna zmiana Regulaminu w żaden sposób nie może wpłynąć na prawa nabyte 

przez Użytkownika EmWici w związku z udziałem w Programie Lojalnościowym przed 

datą wejścia w życie zmiany Regulaminu.


