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REGULAMIN PROGRAMU EMWICI

§ 1
Definicje

1. PBP – ProBiotics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie, adres do korespondencji: Bratuszyn 21, 62-720 Brudzew, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000325182, o kapitale zakładowym w wysokości 

50.000,00 zł opłaconym w całości, posiadająca NIP 6681929756, REGON 301049683.

2. Program EmWici – całokształt zasad, działań oraz narzędzi informatycznych 

organizowanych i administrowanych przez PBP mających na celu upowszechnianie, 

wdrażanie i edukację w zakresie Probiotechnologii oraz monitorowanie tych działań. Na 

Program EmWici składają się Program Lojalnościowy dla Użytkowników EmWici oraz 

Program EmWici dla Licencjonowanych Doradców Probiotechnologii i Partnerów 

EmWici.

3. Probiotechnologia – (gr. pro bios dla życia + techne sztuka, umiejętność, ang. pro-

biotechnology) – sposób wytwarzania i stosowania niemodyfikowanych genetycznie 

kompozycji pożytecznych mikroorganizmów i ich metabolitów zawartych łącznie 

w fermentowanej mieszaninie z naturalnych składników. Probiotechnologia wzmacnia 

efektywność i bioasekurację w rolnictwie, w rewitalizacji i ochronie środowiska, jak 

również w gospodarstwie domowym i życiu człowieka podnosząc jego zdrowotność1.

4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba 

prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

która zapoznała się z treścią Regulaminu, zaakceptowała jego postanowienia i spełniła 

warunki w nim określone oraz dokonała Rejestracji w Programie EmWici.

5. Użytkownik EmWici – Uczestnik biorący udział w Programie EmWici w zakresie 

niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, stosujący 

Wyroby na własne potrzeby.

6. Promotor – Uczestnik prowadzący działania promujące Program EmWici, w wyniku 

których dochodzi do Rejestracji nowych Uczestników w Programie EmWici w Gronie 

Promotora,

1 zob. Leksykon przyrodniczy polsko-angielski - Polish-English dictionary of environmental science, UP Wrocław, s. 506.
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7. Grono  –  Uczestnicy zarejestrowani w Programie EmWici bezpośrednio pod numerem 

ID Promotora, czyli w jego pierwszej linii zarejestrowanych Uczestników. Każdy 

Uczestnik jest zarejestrowany w Gronie swojego Promotora i sam jako Promotor może 

tworzyć swoje Grono.

8. Matecznik – Grono Uczestnika oraz wszyscy pozostali Uczestnicy zarejestrowani 

w Programie EmWici pod Gronem danego Uczestnika.

9. Rejestracja – czynność faktyczna umożliwiająca przystąpienie do Programu EmWici 

i uruchomienie przez PBP Konta Uczestnika.

10. Wyroby – towary oferowane do sprzedaży przez PBP za pośrednictwem Sklepu 

Internetowego PBP, Sklepu Stacjonarnego PBP oraz innych wybranych kanałów 

dystrybucji, których lista jest dostępna na stronie Portalu Internetowego ProBioKlik oraz 

u Współpracowników PBP. Aktualny katalog Wyrobów dostępny jest w Sklepie 

Stacjonarnym PBP i na stronie www.mikroorganizmy-sklep.pl.

11. Portal Internetowy ProBioKlik – portal internetowy, którego właścicielem 

i administratorem jest PBP, funkcjonujący w ramach poszczególnych Subdomen, 

z których wszystkie zostały zarejestrowane w domenie głównej o nazwie „probiotics.pl”. 

Regulamin Portalu Internetowego ProBioKlik dostępny jest m.in. w Sklepie Stacjonarnym 

PBP oraz zakładce „Rejestracja” w Portalu Internetowym ProBioKlik.

12. Konto Uczestnika – indywidualne konto Uczestnika, utworzone i prowadzone na jego 

rzecz przez PBP w Systemie EmWici, zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu, zawierające dane identyfikujące Uczestnika oraz informacje dotyczące 

aktywności Uczestnika w Programie EmWici.

13. Subdomena – indywidualny adres internetowy Uczestnika, przydzielony mu przez PBP 

w domenie probiotics.pl, odpowiadający jego indywidualnemu numerowi ID w Programie 

EmWici, za pośrednictwem którego Uczestnik uzyskuje dostęp do Portalu Internetowego 

ProBioKlik oraz może zapraszać inne podmioty do korzystania z ww. Portalu. Nazwa 

Subdomeny wybierana jest dowolnie przez Uczestnika, pod warunkiem, że nie została 

ona wcześniej zarejestrowana na rzecz innego Uczestnika lub PBP.

14. System EmWici – system informatyczny, którego właścicielem i administratorem jest 

PBP, służący do obsługi Programu EmWici i rejestrowania w nim danych oraz 

aktywności podejmowanych przez Uczestników w ramach Programu EmWici.

15. Cena Wici – określona w walucie polskiej (PLN), pomniejszona o rabat ustalony przez 

PBP cena detaliczna Wyrobów, po której Uczestnik może nabywać Wyroby po 

dokonaniu Rejestracji w Programie EmWici. 

16. Partner – Uczestnik, który zawarł z PBP umowę o współpracy jako Partner 

i zaakceptował Regulamin Programu EmWici dla Licencjonowanych Doradców 

Probiotechnologii oraz Partnerów EmWici.
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17. Licencjonowany Doradca Probiotechnologii – Partner, który zawarł z PBP umowę 

o współpracy jako Licencjonowany Doradca Probiotechnologii i zaakceptował Regulamin 

Programu EmWici dla Licencjonowanych Doradców Probiotechnologii oraz Partnerów 

EmWici.

18. Centrum Mikroorganizmów – działalność Licencjonowanego Doradcy 

Probiotechnologii, który zawarł z PBP umowę na prowadzenie Centrum 

Mikroorganizmów.

19. Współpracownicy PBP – Partnerzy EmWici oraz Licencjonowani Doradcy 

Probiotechnologii.

20. Program Lojalnościowy dla Użytkowników EmWici – program przeznaczony dla 

Użytkowników EmWici, organizowany i prowadzony przez PBP na zasadach opisanych 

w regulaminie Programu Lojalnościowego dla Użytkowników EmWici w formie sprzedaży 

premiowej i programu poleceń, dostępnym m.in. w Sklepie Stacjonarnym PBP oraz 

zakładce „Rejestracja” w Portalu Internetowym ProBioKlik.

21. Karta Uczestnika – papierowy formularz, stanowiący alternatywną do procedury 

elektronicznej, podstawę przystąpienia Uczestnika do Programu EmWici. Prawidłowo 

wypełniona Karta zawiera dane Uczestnika, jego podpis oraz indywidualny numer ID 

nadany przez PBP, identyfikujące Uczestnika w Programie EmWici oraz numer ID, imię, 

nazwisko i podpis jego Promotora.

22. Profil – indywidualna zakładka Uczestnika w Portalu Internetowym ProBioKlik.

23. Regulamin – niniejszy regulamin Programu EmWici, dostępny m.in. w Sklepie 

Stacjonarny PBP oraz zakładce „Rejestracja” w Portalu Internetowym ProBioKlik.

24. Regulamin Portalu Internetowego ProBioKlik  – regulamin Portalu Internetowego 

ProBioKlik dostępny pod adresem www.probioklik.probiotics.pl

25. Sklep Internetowy PBP – sklep internetowy prowadzony przez PBP (sklep on-line PBP), 

funkcjonujący pod adresem www.mikroorganizmy-sklep.pl, którego regulamin dostępny 

jest na ww. stronie Sklepu Internetowego, jak również m.in. w Sklepie Stacjonarnym 

PBP.

26. Sklep Stacjonarny PBP – punkty dystrybucji prowadzone przez PBP, za 

pośrednictwem których Uczestnicy mają możliwość nabycia Wyrobów.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady współdziałania Uczestnika i PBP w celu realizacji 

Programu EmWici, a w szczególności warunki Rejestracji, uczestnictwa i zakończenia 

uczestnictwa w Programie EmWici, zasady przetwarzania danych osobowych 
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Uczestnika oraz sposób składania i rozpatrywania reklamacji związanych z ww. 

Programem.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają: Regulamin 

Programu EmWici dla Licencjonowanych Doradców Probiotechnologii oraz Partnerów 

EmWici, Regulamin Programu Lojalnościowego dla Użytkowników EmWici, Regulamin 

Portalu Internetowego ProBioKlik, regulamin Sklepu Internetowego PBP oraz umowy 

o współpracy zawarte przez PBP z Licencjonowanymi Doradcami Probiotechnologii oraz 

Partnerami.

3. Program EmWici prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

z zastrzeżeniem ponadgranicznego charakteru sieci Internet. Uczestnicy Programu 

EmWici oświadczają, że dla celów podatkowych, są rezydentami w Rzeczypospolitej 

Polskiej.

4. Regulamin został opracowany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa polskiego.

5. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają 

zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6. Regulamin znajduje się w Sklepie Stacjonarnym PBP oraz w zakładce „Rejestracja” 

w Portalu Internetowym ProBioKlik.

7. W sprawach związanych z Programem EmWici 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 korespondencyjny Bratuszyn 21, 62-720 Brudzew.

§ 3
Rejestracja

1. Przystąpienie do Programu EmWici jest dobrowolne.

2. Uczestnik będący osobą fizyczną, bierze udział w Programie EmWici osobiście, 

a Uczestnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, bierze udział 

w Programie EmWici za pośrednictwem osób uprawnionych do działania w jego imieniu.

3. Warunkiem uczestnictwa w Programie EmWici jest dokonanie przez Uczestnika 

Rejestracji. Rejestracja w Programie EmWici może nastąpić w jeden z dwóch sposobów 

określonych odpowiednio w ust. 4 albo 5 poniżej.

4. Rejestracja online następuje na zasadach określonych w Regulaminie Portalu 

Internetowego ProBioKlik, za pośrednictwem zakładki „Rejestracja”. Warunkiem 
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dokonania Rejestracji w ww. sposób jest podanie danych identyfikujących Uczestnika, 

wybór statusu Uczestnika oraz potwierdzenie zapoznania się, akceptacji i przyjęcia do 

stosowania postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Portalu Internetowego 

ProBioKlik. W wyniku prawidłowo przeprowadzonego procesu Rejestracji online 

w Programie EmWici, tworzone jest Konto Uczestnika, z przypisanym mu indywidualnym 

numerem ID i uruchomioną na jego rzecz Subdomeną. Aktywowanie Konta Uczestnika 

w Programie EmWici następuje w momencie otrzymania przez PBP zwrotnej 

wiadomości email przesłanej przez Uczestnika, zawierającej potwierdzenie 

identyfikujących go danych i zamiaru dokonania przez niego Rejestracji.

5. Rejestracja Kartą Uczestnika i przystąpienie do Programu EmWici w ten sposób 

następuje przez wypełnienie przez Uczestnika papierowej Karty Uczestnika wraz 

z określeniem statusu Uczestnika, potwierdzenie zapoznania się, akceptacji i przyjęcia 

do stosowania postanowień Regulaminu oraz dostarczenie prawidłowo wypełnionej 

Karty Uczestnika do PBP. Na podstawie informacji przekazanych przez Uczestnika, 

Współpracownik PBP może założyć w Systemie EmWici Konto Uczestnika. W takim 

przypadku Współpracownik PBP jest zobowiązany:

a) najpóźniej w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu założenia Konta 

Uczestnika w Systemie EmWici wysłać do PBP prawidłowo wypełnioną Kartę 

Uczestnika w formie elektronicznej (m.in. skan, zdjęcie);

b) najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od momentu założenia Konta 

Uczestnika w Systemie EmWici, dostarczyć do PBP prawidłowo wypełnioną Kartę 

Uczestnika w formie papierowej. 

6. W terminie 5 (pięciu) dni roboczych od momentu otrzymania przez PBP Karty 

Uczestnika w formie elektronicznej lub papierowej (w zależności od tego, co nastąpi 

wcześniej), PBP założy w Systemie EmWici Konto Uczestnika lub zatwierdzi w Systemie 

EmWici Konto Uczestnika, założone uprzednio przez Współpracownika PBP. PBP 

zastrzega sobie prawo do odmowy zatwierdzenia albo założenia Konta Uczestnika m.in. 

w przypadku błędnie wypełnionej Karty Uczestnika lub stwierdzenia, że podmiot 

zgłoszony jako nowy Uczestnik został już wcześniej zarejestrowany w Systemie EmWici. 

Rejestracja Kartą Uczestnika w Programie EmWici następuje w momencie zatwierdzenia 

albo założenia przez PBP Konta Uczestnika w Systemie EmWici.

7. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika woli uzyskania Profilu w Portalu Internetowym 

ProBioKlik, wraz z dokonaniem Rejestracji Kartą Uczestnika w Programie EmWici, 

Uczestnik uzyskuje dostęp (tj. tymczasowe login i hasło) do swojego Profilu w Portalu 

Internetowym ProBioKlik za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub listownie. 

Przy pierwszym logowaniu w Portalu, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić 
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zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania postanowień Regulaminu Portalu 

Internetowego ProBioKlik.

8. Przystępując do Programu EmWici Uczestnik oświadcza, że zapoznał się, zaakceptował 

i przyjmuje do stosowania postanowienia powyższych regulaminów, wskazanych 

odpowiednio w ramach Rejestracji online jak i Rejestracji Kartą Uczestnika.

§ 4
Uczestnictwo

1. Z chwilą dokonania Rejestracji w Programie EmWici, Uczestnik otrzymuje indywidualny 

numer ID, za pomocą którego jest identyfikowany w ramach Programu EmWici. 

W przypadku wyrażenia przez Uczestnika woli uzyskania Profilu w Portalu Internetowym 

ProBioKlik, każdemu numerowi ID PBP przydziela Subdomenę, której nazwa może 

zostać następnie zmieniona przez Uczestnika.

2. Każdy Uczestnik uprawniony jest do posiadania tylko jednego Konta Uczestnika wraz 

z przypisanym mu indywidualnym numerem ID.

3. Z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego ustępu, Uczestnikowi przysługuje przywilej 

korzystania z Ceny Wici oraz innych korzyści PBP, na zasadach określonych 

w odrębnych regulaminach, przy zakupach Wyrobów dokonywanych przez Uczestnika. 

Uczestników, którzy przystąpili do Programu EmWici przed dniem 15.03.2017 r. 

obowiązują statusy cenowe uzyskane wg. dotychczasowych zasad przyznawania 

rabatów, określonych w zaakceptowanym przez Uczestnika regulaminie Programu 

EmWici dla EmGospodarzy.

4. Rejestracja w Programie EmWici uprawnia Uczestnika do:

a) udziału w inicjatywach podejmowanych w ramach Programu EmWici, takich jak 

promocje, konkursy, spotkania, konferencje, szkolenia, na zasadach określonych 

w regulaminach tych inicjatyw;

b) podjęcia działalności umożliwiającej uzyskanie statusu Współpracownika PBP, na 

zasadach określonych w odrębnych umowach i regulaminach.

5. Użytkownik EmWici oświadcza, że dokonuje zakupu Wyrobów w charakterze 

ostatecznego odbiorcy Wyrobów, nabywającego Wyroby bez zamiaru ich dalszej 

odsprzedaży.

6. Przez przystąpienie do Programu EmWici, Uczestnik nie staje się osobą zatrudnioną 

przez PBP na podstawie stosunku pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych, ani 

Współpracownikiem PBP. Uczestnik nie staje się też uprawniony do reprezentowania 

PBP, składania oświadczeń woli, dokonywania czynności prawnych ani zaciągania 

jakichkolwiek zobowiązań w imieniu i na rzecz PBP.
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7. Rejestracja Uczestnika w Programie EmWici następuje przez przypisanie go w Gronie 

jego Promotora. W przypadku braku informacji o Promotorze danego Uczestnika 

przystępującego do Programu EmWici, PBP rejestruje tego Uczestnika w Gronie 

najbliższego mu aktywnego Współpracownika PBP, wyznaczanego według kodu 

pocztowego podanego przez Uczestnika podczas Rejestracji, albo, na wyraźne życzenie 

Uczestnika, w Gronie PBP (w Gronie, w którym Promotorem jest PBP).

8. Uczestnik może zrezygnować z miejsca w Gronie swojego Promotora i przenieść się do 

Grona innego Promotora. W tym celu Uczestnik składa do PBP wniosek w formie 

elektronicznej lub papierowej, zawierający uzasadnienie dokonania ww. zmiany 

i wskazanie nowego Promotora wraz z podaniem jego ID. PBP uprawnione jest do 

dokonania zmiany, zgodnie z ww. wnioskiem lub odrzucenia wniosku i nie dokonywania 

żądanej zmiany. PBP zobowiązane jest w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od złożenia 

ww. wniosku przez Uczestnika do dokonania zmiany bądź przesłania Uczestnikowi 

informacji o odrzuceniu wniosku i nie wyrażeniu zgody na zmianę Promotora.

9. Po dokonaniu zmiany Promotora Uczestnik traci swoje dotychczasowe Grono 

i Matecznik. Dotychczasowe Grono Uczestnika zmieniającego Promotora uzyskuje 

nowego Promotora w osobie dotychczasowego Promotora Uczestnika, który postanowił 

dokonać zmiany swojego Promotora.

10. Przeniesieniu podlegają:

a) numer ID i – jeśli istnieje – Subdomena, dotychczas przypisane Uczestnikowi;

b) dotychczasowy Profil Uczestnika z przypisanymi mu informacjami i materiałami;

c) punkty i premie należne Uczestnikowi związane z jego aktywnościami do momentu 

zmiany Promotora.

11. Od momentu dokonania rejestracji zmiany Promotora w Systemie EmWici, punkty 

i premie związane z aktywnościami Uczestnika zmieniającego Promotora, rejestrowane 

są na rzecz nowego Promotora, zgodnie z odrębnymi regulaminami.

§ 5
Zakończenie uczestnictwa

1. Uczestnik uprawniony jest do rezygnacji w każdym czasie z udziału w Programie 

EmWici. Ponadto, zgłoszenie przez Uczestnika żądania zaprzestania przetwarzania jego 

danych osobowych lub zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych 

osobowych, uniemożliwiające udział ww. Uczestnika w Programie EmWici, jest 

równoznaczne z rezygnacją przez tego Uczestnika z udziału w Programie EmWici.

2. PBP zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie EmWici Uczestników, 

których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
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3. Z dniem doręczenia PBP zawiadomienia o rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie 

EmWici albo zawiadomienia Uczestnika przez PBP o wykluczeniu go z udziału 

w Programie EmWici, Konto Uczestnika staje się nieaktywne, Profil Uczestnika – jeśli 

istniał - staje się niewidoczny, zaś przypisana mu Subdomena nieaktywna, a Uczestnik 

traci możliwość korzystania z uprawnień, o których mowa w § 4 ust. 3 i 4 Regulaminu.

4. Dotychczasowe Grono Uczestnika rezygnującego lub wykluczonego z udziału 

w Programie EmWici, uzyskuje nowego Promotora w osobie dotychczasowego 

Promotora Uczestnika, który postanowił zrezygnować lub został wykluczony przez PBP 

z udziału w Programie EmWici. Nie ma możliwości przydzielenia innemu Uczestnikowi 

numeru ID ani nazwy Subdomeny dotychczas przypisanej rezygnującemu lub 

wykluczonemu Uczestnikowi.

5. Uczestnik zostaje wyrejestrowany z Programu EmWici po upływie miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym doszło do rezygnacji albo wykluczenia Uczestnika.

6. Rezygnacja albo wykluczenie z udziału w Programie EmWici nie wyklucza ponownej 

Rejestracji w Programie EmWici, na zasadach określonych w Regulaminie, jednak PBP 

zastrzega sobie prawo odmówienia ponownej Rejestracji w przypadku wykluczenia 

Uczestnika.

7. Rezygnacja albo wykluczenie Uczestnika z udziału w Programie EmWici jest 

równoznaczne z rezygnacją albo wykluczeniem Uczestnika z udziału w Programie 

EmWici dla Użytkowników EmWici lub w Programie EmWici dla Licencjonowanych 

Doradców Probiotechnologii i Partnerów EmWici i następuje na zasadach określonych 

w w/w regulaminach oraz równoznaczne jest z rezygnacją z posiadania Konta w Portalu 

Internetowym ProBioKlik.

8. W przypadku śmierci Uczestnika będącego osobą fizyczną lub zaprzestania 

prowadzenia działalności w przypadku Uczestnika będącego osobą prawną albo 

jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 

zdolność prawną, prawa i obowiązki związane z udziałem danego Uczestnika 

w Programie EmWici podlegają przeniesieniu na inną osobę lub podmiot, na podstawie 

informacji przesłanej do PBP, podlegającej zatwierdzeniu przez PBP, zgodnie 

z zasadami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9. Uczestnik rezygnujący z udziału w Programie EmWici ma prawo do odsprzedaży PBP 

jako organizatorowi systemu sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 

z póżn.zm.), za co najmniej 90% ceny zakupu wszystkich nabytych od organizatora 

nadających się do sprzedaży towarów, materiałów informacyjno-instruktażowych, próbek 

towarów lub zestawów prezentacyjnych, zakupionych w przeciągu 6 (sześciu) miesięcy 

poprzedzających datę złożenia rezygnacji organizatorowi systemu sprzedaży.
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§ 6
Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014  r. poz. 1182 późn. 

zm.), oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest PBP. PBP może powierzyć 

przetwarzanie danych osobowych Uczestników podmiotom, które współpracują z PBP 

w ramach Programu EmWici, w tym Licencjonowanym Doradcom Probiotechnologii lub 

Partnerom, wyłącznie w zakresie niezbędnym do udziału Uczestnika w Programie 

EmWici oraz prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w procesie 

Rejestracji w Programie EmWici, takich jak: nazwisko, imię, PESEL, NIP, adres do 

korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail), tel. Kontaktowy, właściwość urzędu 

skarbowego. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu jego udziału 

w Programie EmWici oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, a w przypadku 

wyrażenia przez Uczestnika zgody, o której mowa w § 6 ust. 6 Regulaminu, również 

w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Uczestnikowi 

informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez innych Uczestników, w tym swojego 

Promotora, jego danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, adresu e-mail 

oraz numeru telefonu kontaktowego, podanych w procesie Rejestracji w Programie 

EmWici. Ww. dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez innych Uczestników, 

w tym jego Promotora w celach związanych z udziałem Uczestnika w Programie 

EmWici.

5. W procesie Rejestracji w Programie EmWici, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się 

z treścią Regulaminu, potwierdzić jego akceptację i zobowiązać się do jego 

przestrzegania. Uczestnik zobowiązany jest również złożyć oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w procesie Rejestracji 

w Programie EmWici, dla celów określonych w niniejszym Regulaminie. Podanie danych 

osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uniemożliwia Rejestrację i udział w Programie EmWici oraz 

świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów 

promocyjno – marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie 

Rejestracji w Programie EmWici. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w celach promocyjno - marketingowych uwzględnia, iż:
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a) wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest konieczne dla Rejestracji i udziału 

w Programie EmWici oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

b) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów promocyjno – 

marketingowych może być w każdym czasie cofnięta.

7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych jak również prawo do 

ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich 

przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe 

lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla 

którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania jego 

danych osobowych dla celów marketingowych. 

8. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić PBP o każdej zmianie swoich 

danych osobowych podanych w procesie Rejestracji w Programie EmWici. Uczestnik 

ponosi odpowiedzialność za prawdziwość, prawidłowość i aktualność danych podanych 

w procesie Rejestracji w Programie EmWici.

§ 7
Reklamacje

1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczących funkcjonowania 

Programu EmWici. Reklamacje mogą być zgłaszane listownie na adres: ProBiotics 

Polska Sp. z o.o., Bratuszyn 21, 62-720 Brudzew lub poprzez wysłanie e-maila na adres 

biuro@probiotics.pl, z dopiskiem, że reklamacja dotyczy Programu EmWici.

2. Reklamacja powinna zawierać numer ID, imię, nazwisko lub nazwę Uczestnika, jego 

aktualny adres oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę 

reklamacji.

3. PBP po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, ustosunkuje się do niej 

w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na 

reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem 

zwrotnej wiadomości e-mail.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo do 

dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym 

miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 12.01.2018 roku.

2. PBP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, między innymi w celu dostosowania 

zapisów Regulaminu do wdrażanych modyfikacji procesów upowszechniania i edukacji 
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Probiotechnologii oraz aktualnej oferty Wyrobów, 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 Uczestnika podczas Rejestracji, 

a w stosunku do Uczestników, którzy nigdy nie zalogowali się do Portalu Internetowego 

ProBioKlik także listownie.

4. Uczestnikom przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Uczestnik może 

dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania 

listu lub wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu.

5. Wypowiedzenie Regulaminu przez Uczestnika równoznaczne jest z rezygnacją z udziału 

w Programie EmWici.

6. Niezłożenie przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu w terminie 

14 (czternastu) dni od dnia otrzymania listu lub wiadomości e-mail o zmianie 

postanowień Regulaminu oznacza akceptację zmienionego Regulaminu 

z zastrzeżeniem, iż pierwsze po zmianie Regulaminu logowanie się Uczestnika do 

Portalu Internetowego ProBioKlik odbywa się po potwierdzeniu przez Uczestnika 

zapoznania się z treścią Regulaminu.

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

przez Uczestnika w związku z udziałem w Programie EmWici przed datą wejścia w życie 

zmiany Regulaminu.

8. Wszelkie informacje dotyczące Programu EmWici dostępne w materiałach reklamowych 

PBP mają jedynie charakter informacyjny, nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty 

handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych 

przepisów prawnych.


