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Program lojalnościowy dla studentów i Absolwentów 

Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu 

„Poleć Uczelnię w rekrutacji w roku akademickim 2021/2022” 

§ 1. Postanowienia wstępne 

1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Poleć Uczelnię w rekrutacji w roku 

akademickim 2021/2022”. 

2. Organizatorem Programu jest zarządca masy sanacyjnej Wyższej Szkoły Hotelarstwa i 

Gastronomii w Poznaniu, z siedzibą: ul. Nieszawska 19, 61-022 Poznań („Organizator”). 

3. Przystępując do Programu Uczestnicy akceptują warunki niniejszego Regulaminu. 

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.wshig.poznan.pl. 

4. Program ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy polecą swojemu znajomemu 

studiowanie u Organizatora i przez takie polecenie osoba ta podpisze z Uczelnią umowę 

o odpłatne studia. 

5. Program obowiązuje w okresie od 17.05.2021 r. do 30.09.2021 r. (semestr zimowy 

roku akademickiego 2021/2022). 

§ 2. Warunki Programu 

1. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. 

2. W Programie może brać udział student/ Absolwent Wyższej Szkoły Hotelarstwa                        

i Gastronomii w Poznaniu lub kandydat na studia (pod warunkiem uzyskania statusu 

studenta w późniejszym terminie i możliwości zrealizowania Nagrody w trakcie 

trwania Programu). 

3. Celem wzięcia udziału w Programie Uczestnik poleca Organizatorowi inną osobę, 

która mogłaby być rekrutowana w naborze semestru zimowego roku akademickiego 

2021/2022. Podaje w tym celu dane kontaktowe takiej osoby (uprzednio zadbał on o 

uzyskanie zgody takiej osoby na kontakt telefoniczny lub e-mailowy ze strony 

Organizatora według wzorów stanowiących załącznik nr 1 Klauzula informacyjna 

RODO oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych z tytułu uczestnictwa 

kandydata na studia w programie lojalnościowym, załącznik  nr 2 oświadczenie 

Studenta WSHiG, załącznik do niniejszego Programu). 
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4. Organizator po uzyskaniu danych, o których mowa w ust. 3 kontaktuje się z 

polecanym kandydatem w celu poinformowania o rekrutacji i studiach lub osoba taka 

sama zgłasza się do Organizatora, składając aplikację rekrutacyjną. 

5. Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy o odpłatne studia w rekrutacji w naborze semestru 

zimowego roku akademickiego 2021/2022 pomiędzy osobą zgłoszoną zgodnie z 

paragrafem 2  ust. 3 a Organizatorem, Uczestnikowi polecającemu należy się nagroda 

z tytułu udziału w Programie. Student / Absolwent WSHiG uzyska nagrodę jeżeli  

polecony  kandydat spełni  następujące warunki : 

• złoży komplet wymaganych dokumentów na studia I lub II stopnia na I semestr 

studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych do 30.09.2021 r.  

• dostarczy oświadczenie i klauzulę informacyjną RODO na przetwarzanie danych 

osobowych z tytułu uczestnictwa kandydata na studia w programie 

lojalnościowym pt. „Poleć Uczelnię w rekrutacji w roku akademickim 2021/2022” 

podpisane przez: 

- polecającego studenta WSHiG oraz  kandydata,  

lub  

- Absolwenta WSHiG oraz kandydata. 

• wpłaci czesne zgodnie z zarządzeniem Kanclerza dotyczącym wnoszenia opłat za 

studia, 

• rozpocznie naukę w semestrze zimowym 2021/2022. 

6. Jeden Uczestnik może dokonać maksymalnie 5 poleceń. 

7. W Programie nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione w WSHiG. 

§ 3. Nagrody 

1. Za każdą umowę zawartą jak w § 2 ust. 4 Uczestnikowi Programu/studentowi  

WSHiG  przysługuje obniżka czesnego na następujących warunkach: 

a) 100 Euro (dla studentów mających umowę na czesne w innej walucie niż PLN) – jeżeli 

polecony kandydat na studia opłaca czesne w dwóch ratach, studentowi WSHiG 

polecającemu przysługuje obniżka 100 Euro odliczana od czesnego w dwóch ratach po 50 

Euro na każdy semestr w roku akademickiego 2021/2022. Jeżeli polecony kandydat 

opłaca czesne za cały I rok studiów to studentowi WSHiG przysługuje obniżka 100 Euro 
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odliczana od czesnego jednorazowo w semestrze, w którym student przez niego polecony 

dokona zapłaty czesnego w pełnej wysokości.  

b) lub 100 PLN (dla studentów mających umowę na czesne w PLN) w czesnym za 

semestr, w którym uzyskał prawo do nagrody.  

 

2. Za każdą umowę zawartą jak w  § 2 ust. 4 Uczestnikowi Programu/Absolwentowi 

WSHiG przysługuje wypłata nagrody na następujących warunkach: 

a) 100 Euro lub 400 zł – jeżeli kandydat na studia zawiera umowę na czesne w innej 

walucie niż PLN. 100 Euro lub 400 zł wypłacane jest Absolwentowi WSHiG w dwóch 

ratach po 50 Euro lub po 200 zł na każdy semestr w roku akademickiego 2021/2022 jeżeli 

polecony kandydat na studia opłaca czesne w dwóch ratach. Jeżeli polecony kandydat 

opłaca czesne za cały I rok studiów to Absolwentowi WSHiG przysługuje wypłata 100 

Euro lub 400 zł wypłacana jednorazowo w semestrze w którym student przez niego 

polecony dokona zapłaty czesnego w pełnej wysokości.  

b) lub 100 PLN - jeżeli kandydat zawiera umowę na czesne w PLN. 

100 PLN wypłacane jest w semestrze, w którym uzyskał prawo do nagrody.  

3. Uczestnikowi Programu/Absolwentowi nagroda w wysokości 100 Euro wypłacana jest 

tylko i wyłącznie na walutowe konto bankowe prowadzone w Banku na terytorium Polski.  

4. Uczestnikowi Programu/Absolwentowi nagroda w wysokości 400 zł wypłacana jest 

tylko i wyłącznie na konto bankowe prowadzone w Banku na terytorium Polski. 

§ 4. Dane osobowe Uczestników 

1. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przez przekazane przez 

niego w formularzu rejestracyjnym przetwarzane będą przez Organizatora jako 

administratora danych w sposób zgodny z postanowieniami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. („RODO”), a 

także przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Uczestnik dokonujący polecenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w celach realizacji Programu. 

3. Podanie danych osobowych do Programu jest dobrowolne (przy czym dane te są 

wymagane dla uzyskania statusu studenta lub jego posiadania u Organizatora). 

Odmowa podania wymaganych danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich 
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przetwarzanie w celach realizacji Programu uniemożliwia przystąpienie do Programu i 

wzięcie w nim udziału. 

4. Dane osobowe Uczestników Programu zbierane są w celu uczestnictwa w Programie i 

realizacji jego zasad (art. 6 ust. 1 lit.  b RODO), w celach wykonywania obowiązków 

administracyjno-podatkowych przez Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), obsługi 

reklamacji Uczestników lub zapytań, a razie wyrażenia zgody przez Uczestnika także 

w celach kierowania do niego ofert handlowych i marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO).  

5. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez okres udziału w Programie, nie 

krócej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Organizatora lub Uczestnika, w 

zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich 

sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ograniczenia 

przetwarzania, żądania ich usunięcia. W celu realizacji uprawnień należy zwrócić się 

do Organizatora na adres e-mail lub pisemnie. Ponadto Uczestnikowi przysługuje 

również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO), w przypadku 

stwierdzenia, iż Organizator dopuścił się naruszeń przepisów prawa. 

§ 5. Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Programu wymagają przesłania listem poleconym na adres 

siedziby Organizatora lub e-mailem na adres: marketing@wshig.pl. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz 

uzasadnienie twierdzeń zawartych w reklamacji. 

3. Organizator rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.  

4. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Organizatorem lub Uczestnikiem będącym 

konsumentem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Uczestnikowi 

przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i 

dochodzenia roszczeń. Uczestnik może skorzystać z mediacji lub też polubownego 

sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się 

postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o 

rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z 

danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Dla skorzystania z 

tych metod nie jest konieczne uprzednie składanie reklamacji do Organizatora. 
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§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Program w każdym 

czasie, bez podania przyczyny. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu 

Programu Organizator powiadomi Uczestników na tydzień wcześniej, na stronie 

internetowej Organizatora. 

2. W przypadku zakończenia Programu przez Organizatora przed terminem 

obowiązywania określonym w Regulaminie, wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z 

Regulaminem nabyliby lub nabyli prawo do nagrody, zachowują je. 

3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie, poprzez 

przekazanie bezpośrednio na adres Organizatora na piśmie lub drogą e-mail 

oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie. W takim przypadku rezygnacja 

staje się skuteczna z chwilą otrzymania oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik, który 

zgodnie z Regulaminem nabył prawo do nagrody, traci ją. 

4. Do Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory wynikłe z 

niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 


