
REGULAMIN  
MIKOŁAJKOWEJ AKCJI PROMOCYJNEJ 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. „Mikołajkowa Akcja Promocyjna” (zwana dalej Promocją) organizowana jest 
przez iWisher Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-
262), przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000550086, 
posiadającą NIP 9462652115 oraz REGON 36107575100000, której kapitał 
zakładowy wynosi 852.000,00 zł, adres strony internetowej: www.iwisher.pl, 
adres email: info@wisher.pl. 

2. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników, 
Uczestników iWisha, Osób Poleconych oraz prawa, obowiązki i zakres 
odpowiedzialności Administratora.  

3. Promocja polega na polecaniu innym osobom Serwisu i skierowana jest do 
wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu. 

4. Osoby, które przystąpią do programu Promocji (Osoby Polecające i Osoby 
Polecone) oraz spełnią warunki opisane w niniejszym Regulaminie otrzymają 
Prezent uzależniony od charakteru ich uczestnictwa w Mikołajkowej Akcji 
Promocyjnej zgodnie z Regulamiem Promocji. 

5. Administrator oświadcza, że Promocja nie jest konkursem, grą losową, loterią 
fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od 
przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z 
późn. zm.). 

6. Uczestnik Promocji przystępując do Promocji akceptuje postanowienia 
niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez 
Administratora jego danych osobowych dla celów niniejszej Promocji zgodnie z 
ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 
101 poz. 926 z późn.zm). Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo 
wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich 
przetwarzania. Wskazanie wymaganych niniejszym Regulaminem danych 
osobowych oraz uczestnictwo w Promocji są dobrowolne, jednakże niepodanie 
tych danych uniemożliwia uczestnictwo w Promocji, a w przypadku wygranej, 
także doręczenie nagrody. Akceptacja przetwarzania danych na potrzeby 
niniejszej Promocji jest dokonywana w momencie zakładania Konta Użytkownika 
na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu. 

7. Wszelkie postanowienia Regulaminu Serwisu stosuje się odpowiednio. 

http://www.iwisher.pl
mailto:info@wisher.pl


§ 2. Definicje 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Mikołajkowej Akcji Promocyjnej, użyte w jego te-
kście określenia oznaczają: 

1) Administrator – iWisher Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Lublinie (20-262), przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, której kapitał zakładowy 
wynosi 852.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000550086, NIP 9462652115, REGON 
36107575100000, będąca jednocześnie Biurem Usług Płatniczych i posiadająca 
wpis do Rejestru Usług Płatniczych (numer w UKNF: BP1700/2015), prowadzonego 
przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 
usługach płatniczych, adres strony internetowej: www.iwisher.pl, adres email: 
info@wisher.pl; 

2)  Avatar Użytkownika – jest to element interfejsu graficznego Serwisu, 
przedstawiający profil Użytkownika poprzez jego zdjęcie; 

3) Ikona Świętego Mikołaja – element interfejsu graficznego Serwisu - niewielki 
piktogram z wizerunkiem Świętego Mikołaja, reprezentujący graficznie podstronę 
Serwisu z zakładkami dotyczącymi Mikołajkowej Akcji Promocyjnej, stanowiący 
odsyłacz do nich; 

4) iWish – każdy przedmiot, usługa, wydarzenie lub projekt na którego realizację, za 
pośrednictwem Serwisu, Organizator iWisha gromadzi środku pieniężne; iWish nie 
stanowi zbiórki publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 marca 2014 r. 
o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. nr 498); 

5) Konto Użytkownika - przypisany do Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień w 
Serwisie, zawierający informacje niezbędne do autoryzacji Użytkownika w Serwisie 
oraz umożliwiający tworzenie i realizację iWishy; 

6) Link Referencyjny – przydzielony do każdego Użytkownika indywidualny i 
unikalny link polecający zamieszczony w Zaproszeniu celem polecania Serwisu 
Osobom Poleconym w czasie trwania Promocji; 

7) Mikołajkowa Akcja Promocyjna, Promocja – program polegający na 
aktywizacji bieżących oraz pozyskaniu nowych Użytkowników, który nagradza 
Prezentami zarówno Osoby Polecające jak i Osoby Polecone w czasie trwania 
Promocji; 

8) Organizator iWisha – Użytkownik, który utworzył iWisha w celu pozyskania dla 
siebie środków finansowych na jego realizację; 

9) Osoba Polecająca – Użytkownik, który poleca Serwis; 

10)Osoba Polecona – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na skutek polecenia 
Serwisu przez Użytkownika zarejestrowała się podczas promocji jako Użytkownik 
tj. założyła Konto Użytkownika, nie posiadając wcześniej Konta Użytkownika i nie 
korzystając z Serwisu jako Użytkownik; 
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11)Prezent – dokonany przez Administratora przelew środków pieniężnych na 
subkonto Organizatora iWisha prowadzone dla danego iWisha Osoby Polecającej 
lub Osoby Poleconej, które spełnią warunki Mikołajkowej Akcji Promocyjnej; 

12)Promocja – Mikołajkowa Akcja  Promocyjna tj. dni wyznaczone wstępną i końcową 
datą, w których Serwis przelewa Prezenty Uczestnikom Promocji; 

13)Przycisk Share – link odpowiedzialny za: udostępnienie na portalu 
spo łecznościowym Facebook, wys łanie wiadomości elektronicznej za 
pośrednictwem aplikacji Messenger lub wysłanie wiadomości elektronicznej za 
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail z Zaproszeniem; 

14)Regulamin Serwisu – regulamin Serwisu iWisher.pl zawierający prawa i 
obowiązki Użytkowników, Uczestników iWisha oraz Administratora; 

15)Regulamin – Regulamin Promocji zorganizowanej przez Serwis iWisher.pl 
zawierający zasady Promocji oraz prawa i obowiązki Uczestników Promocji oraz 
Administratora; 

16)Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika, polegająca 
na założeniu Konta Użytkownika oraz zdefiniowaniu Loginu i Hasła; 

17)Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem domenowym 
www.iwisher.pl, a także pod innymi adresami internetowymi, pod którymi 
Administrator prowadzi Serwis, stanowiąca platformę internetową będącą 
własnością Administratora, na którą składa się szereg elementów właściwych 
serwisom internetowym oraz usługi świadczone na rzecz Użytkowników, opisane w 
niniejszym Regulaminie Mikołajkowej Akcji Promocyjnej; 

18)Uczestnik iWisha – osoba dokonująca wpłaty środków pieniężnych na poczet 
iWisha. Uczestnik iWisha może, ale nie musi być Użytkownikiem Serwisu, Osobą 
Poleconą lub Sklepem; 

19)Uczestnik Promocji – Osoba Polecająca lub Osoba Polecona; 

20)Użytkownik – osoba korzystająca z dostępu do Serwisu, posiadająca Konto 
Użytkownika, będąca osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystają z Serwisu. 
Użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej 
zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego; 

21)Wpłata – dokonana przez Uczestnika iWisha płatność na subkonto Organizatora 
iWisha prowadzone dla danego iWisha; 

22)Zaproszenie – indywidualna, spersonalizowana wiadomość, zawierająca Link 
Referencyjny, którą Użytkownik może wysłać osobom fizycznym posiadającym 
pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym lub jednostkom 
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje 
zdolność prawną, w celu polecenia Serwisu oraz zarejestrowaniu się w Serwisie. 

§ 3. Czas trwania Promocji 
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Promocja rozpoczyna się o godzinie 00:00 dnia 15 listopada 2015 r. i trwa do godzi-
ny 23:59 dnia 31 grudnia 2015 r. 

§ 4. Zasady Promocji i przyznawania Prezentów 

1. Uczestnikiem Promocji może być Użytkownik, który spełni zasady określone 
niniejszym Regulaminem, a także Osoba Polecona, która spełni zasady określone 
Regulaminem oraz niniejszym Regulaminem. 

2. Promocja polega na polecaniu Serwisu przez Osoby Polecające. Użytkownik 
będzie mógł stworzyć Zaproszenie, a także indywidualną listę iWishy w formie 
listu do Świętego Mikołaja, które będą pomocne podczas promocji Serwisu. 
Uczestnik Promocji może otrzymać Prezent w wysokości i na warunkach 
oznaczonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Każdy Użytkownik otrzyma nieograniczoną liczbę Zaproszeń, które będzie mógł 
wykorzystać w czasie trwania Promocji. 

4. Każdemu Zaproszeniu przydzielony jest Prezent dla Osoby Poleconej w wysokości 
10 (słownie: dziesięć) złotych, który Osoba Polecona otrzyma po spełnieniu 
warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 

5. Osoba Polecająca nabywa prawo do Prezentu w wysokości 25 (słownie: 
dwadzieścia pięć) złotych z chwilą, gdy każde 5 (słownie: pięć) Osób Poleconych 
przez Osobę Polecającą otrzyma pierwszą wpłatę na swoje iWishe. 

6. Osoba Polecona otrzymuje Prezent w wysokości 10 (słownie: dziesięć) złotych, 
które zostaną dodane do pierwszej Wpłaty dokonanej przelewem ekspresowym 
dla Osoby Poleconej na iWisha. 

7. Prezent otrzymany przez Uczestników Promocji może zostać rozdysponowany 
według uznania Uczestnika Promocji na każdego iWisha i w każdym sklepie 
internetowym dostępnym za pośrednictwem Serwisu. 

§ 5. Warunki otrzymania Prezentu  

1. Prezent przeznaczony dla Osób Polecających otrzyma Osoba Polecająca, która 
spełni łącznie następujące warunki: 

1) w okresie trwania Promocji będzie Użytkownikiem Serwisu iWisher.pl albo 
zarejestruje się w Serwisie (uzyska status Użytkownika) przed końcem 
Promocji; 

2) w okresie trwania Promocji poleci Serwis osobom, które dokonają rejestracji 
w Serwisie iWisher.pl (pozyskają Osoby Polecone); 

3) w okresie trwania Promocji 5 (słownie: pięć) Osób Poleconych, które zostały 
polecone przez daną Osobę Polecającą otrzyma Wpłatę. 



2. Prezent przeznaczony dla Osób Poleconych otrzymać może łącznie 1000 
(słownie: tysiąc) Osób Poleconych, pod warunkiem łącznego spełnienia przez 
daną Osobę Poleconą następujących warunków: 

1) w okresie trwania Promocji otrzyma od Osoby Polecającej Zaproszenie; 

2) korzystając z Linka Referencyjnego, w okresie trwania Promocji, dokona 
rejestracji Konta Użytkownika postępując zgodnie z Regulaminem, 
wypełniając oraz uzupełniając stosowne pola formularza elektronicznego 
dostępnego w Serwisie; 

3) w okresie trwania Promocji otrzyma pierwszą Wpłatę przelewem 
ekspresowym. 

§ 6. Pozostałe zasady dotyczące Promocji 

1. Ilość Prezentów przeznaczonych dla Osób Polecających jest ograniczona i wynosi 
nie więcej niż 200 (słownie: dwieście) Prezentów w wysokości (słownie:  
dwudziestu pięciu) złotych każdy. 

2.  Osoba Polecająca otrzyma Prezent, o którym mowa w ust. 1, każdorazowo po 
pozyskaniu 5 (słownie: pięciu) Osób Poleconych zgodnie z § 5 ust. 1. Osoby 
Polecone mogą się rejestrować się tylko z jednego Linku Referencyjnego, a 
rejestracja jednej Osoby Poleconej z jednego Linku Referencyjnego wyłącza 
możliwość otrzymania Prezentu w przypadku próby rejestracji tej samej Osoby 
Poleconej z innego Linku Referencyjnego. 

3. Łączna liczba Zaproszeń przypadająca jednemu Użytkownikowi jest 
nieograniczona . 

4. Ilość Prezentów przeznaczonych dla Osób Poleconych jest ograniczona i wynosi 
nie więcej niż 1000 (słownie: tysiąc) Prezentów w wysokości 10 (słownie: 
dziesięć) złotych każdy.  

5. Prezenty będą przyznawane do ich wyczerpania na zasadzie pierwszeństwa. 

6. Użytkownicy uzyskają dostęp do wszelkich informacji związanych z Mikołajkową 
Akcją Promocyjną po kliknięciu Ikony Świętego Mikołaja, która będzie dostępna 
po zalogowaniu na Konto Użytkownika w Serwisie lub na stronie internetowej 
pod adresem: iwisher.pl/akcjamikolaj. 

7. Po kliknięciu Ikony Świętego Mikołaja Użytkownik będzie miał dostęp do trzech 
zakładek: 

1) Jak to Działa 

2) Moja strona 

3) Statystyki 

7. Osoby niezalogowane na serwisie iWisher.pl będą miały dostęp jedynie do 
zakładki „Jak to Działa”. 



8. W zakładce „ Jak to Działa” Użytkownik znajdzie informacje w przystępnej formie 
na temat Mikołajkowej Akcji Promocyjnej, Link Referencyjny ze stroną 
Zaproszenia oraz Przyciski Share. 

9. W zakładce „Moja strona” Użytkownik uzyska dostęp do Zaproszenia, który w 
podstawowej wersji wizualnej zawiera Avatar Użytkownika w czapce Świętego 
Mikołaja, pod którym znajduje się pole tekstowe umożliwiające edytowanie 
domyślnie umieszczonego tekstu oraz w ograniczonym zakresie również 
elementów graficznych Zaproszenia. 

10. W zakładce „Moja strona” znajdzie się także formularz rejestracyjny, oraz 
przyciski odsyłające Użytkownika do części Serwisu dotyczącej zasad działania 
iWishera oraz często zadawanych pytań. 

11. W zakładce „Statystyki” Osoba Polecająca znajdzie listę Osób Poleconych, które 
dokonały rejestracji na podstawie Zaproszenia oraz listę Osób, które otrzymały 
pierwszą Wpłatę na iWishe. Ponadto Osoba Polecająca otrzymuje jasny 
komunikat o otrzymanych Prezentach w postaci znaczników umieszczonych obok 
listy Osób Poleconych, które otrzymały Wpłaty na iWishe.  

§ 7. Reklamacje 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Mikołajkowej Akcji Promocyjnej, 
Uczestnik Promocji może składać pisemnie na adres: iWisher sp. z o.o., ul. 
Dobrzańskiego 1 20-262 Lublin lub drogą elektroniczną za pomocą wiadomości 
e-mail na adres: michal.korba@iwisher.pl. 

2. Reklamację należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego 
zastrzeżenia Uczestnika Promocji. 

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, login w 
Serwisie, adres do korespondencji, opis zarzutów stanowiących podstawę 
reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika Promocji. Dodatkowo w przypadku 
reklamacji składanych na piśmie - podpis Uczestnika Promocji. 

4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Administratora, który dołoży 
wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, 
wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. 

5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie przekraczającym 30 (trzydziestu) 
dni od daty ich wpływu do Administratora. W uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem 
poinformowania składającego reklamację o prowadzonym postępowaniu 
wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi. 

6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie 
powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji lub w formie zgodnej ze 
złożoną przez siebie dyspozycją. 

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie 
z żądaniem Uczestnika Promocji, może on zwrócić się do Administratora o 
ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od daty 
otrzymania odpowiedzi na reklamację. 



§ 8. Opodatkowanie Prezentów 

1. Kwoty Prezentów uzyskanych w Promocji podlegają zwolnieniu z podatku 
dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 
dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 
2012 poz. 361 z późn. zm.). 

2. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie trwania niniejszej 
Promocji ust. 1 powyżej przestaje obowiązywać, a Administrator i uczestnik 
Promocji mają obowiązek stosowania aktualnie obowiązujących zasad 
podatkowych. 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. W ramach Promocji Uczestnik Promocji zobowiązuje się: 

1) nie tworzyć fikcyjnych kont w Serwisie; 

2) nie używać aplikacji, programów komputerowych, ani algorytmów 
umożliwiających nieuczciwą automatyzację czynności związanych z Promocją; 

3) nie rozsyłać dużej ilości informacji o jednakowej treści do osób fizycznych, osób 
prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
w szczególności informacji związanych nawet pośrednio z Serwisem lub 
Promocją; 

2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Promocji postanowień niniejszego 
Regulaminu lub Regulaminu Serwisu, Administrator może według własnego 
uznania odmówić wypłacenia Prezentu, zawiesić świadczenie usług na rzecz 
Uczestnika Promocji lub usunąć Konto Użytkownika. 

3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej iwisher.pl/
akcjamikolaj oraz możliwa do pobrania w formacie PDF. 

4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji. 
Materiały reklamowe, a w szczególności Instrukcja, o której mowa w § 6 ust. 8 
Regulaminu Promocji, mają jedynie charakter reklamowy i informacyjny.  

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, bez 
konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż zmiana warunków nie 
wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Uczestnika Promocji. 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Mikołajkowej Akcji 
Promocyjnej powinny być rozstrzygane polubownie. 

7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie ma 
Regulamin Serwisu. 

8. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.


