Regulamin
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
•

Serwis - portal internetowy Happy Hours At Work działający pod adresem
https://happyhoursatwork.com (dalej: Portal) prowadzony przez: FUNDACJĘ
ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie
(adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857;
NIP: 5213641211; REGON: 146433467.

•

Użytkownik - osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca Konto w Serwisie.

•

Partner – osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca Konto w Serwisie oraz
korzystająca z Serwisu na podstawie regulaminu oraz umowy w celu wypromowania lub
sprzedaży swoich towarów lub usług.

•

Konto – wyodrębnione, dostępny wyłącznie dla Użytkownika lub Partnera zestawienie
uprawnień i funkcji do korzystania z Serwis przez Użytkownika lub Partnera po
dokonaniu rejestracji w Serwisie oraz akceptacji warunków regulaminu oraz polityki
prywatności.

•

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Portalu, warunki współpracy z
Partnerami, zakres i funkcjonowanie Portalu dla Użytkowników, warunki i formy
płatności,

•

W celu korzystania ze Serwisu niezbędne jest ukończenie 18 roku życia oraz :

•

posiadanie dostępu do Internetu;

•

posiadanie adresu e-mail;

•

zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;

•

włączona obsługa javascript;

•

zainstalowanie wtyczki Flash Player;

•

akceptacja plików cookies.

1.7. Użytkownik oraz Partner uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Serwisu
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
1.8. Użytkownik oraz Partner zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek
aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w
szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy
techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest
wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie
spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu
jakiejkolwiek działalności
komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.
1.9. Serwis w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą

wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z
infrastrukturą techniczną Użytkownika lub Partnera.
1.10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz poprawność prac wykonanych oraz
usług świadczonych przez Partnerów Serwisu. Serwis nie odpowiada za treść ogłoszeń oraz
ofert Partnerów umieszczanych w Serwisie. Serwis uprawniony jest do ingerowania w treść
ogłoszeń oraz ofert Partnerów wyłącznie w przypadkach łamania prawa, zasad współżycia
społecznego oraz dobrych obyczajów.
1.10. Użytkownik oraz Partner najpóźniej w chwili rejestracji jest zobowiązany do zapoznania
się z Regulaminem i przez oznaczenie odpowiednich checkboxów, potwierdza, że zapoznał
się z treścią regulaminu oraz polityki prywatności Serwisu.
II. UŻYTKOWNIK
2.1. Korzystanie z Serwisu przez użytkownika jest dobrowolne i nie wymaga utworzenia
konta w Serwisie. W przypadku chęci posiadania przez Użytkownika dostępu do większej
ilości funkcji Serwisu wymagane może być utworzenia i rejestracji Konta w Serwisie.
2.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.
Każdy Użytkownik uprawniony jest do jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym
poprzez skorzystanie z opcji „usunięcie Konta” dostępnej w zakładce Konta.
2.2. Dostęp do Serwisu dla Użytkownika jest bezpłatne
2.3. Każdy Użytkownik uprawniony będzie do posiadania Konta w Serwisie, przeglądania
ofert i usług Partnerów Serwisu oraz pobierania z Serwisu instrukcji do samodzielnej
organizacji wydarzeń dla pracodawców i pracowników. Dostęp do pozostałych funkcji
Serwisu wymagać może utworzenia konta przez Użytkownika.

III PARTNER
3.1. Korzystanie z pełnego zakresu funkcjonalności Serwisu przez Partnera jest odpłatne na
podstawie cennika (załącznik nr 1) załączonego do umowy Partnera z Serwisem. Partner
może korzystać z części funkcjonalności Serwisu bezpłatnie – zakres tych funkcjonalności
określa załącznik nr 2 dołączony do umowy
3.2. Opłaty Abonamentowe są wnoszone z góry za następne okresy rozliczeniowe wybrane
przez Partnera (okres 1-miesięczny lub 3-miesięczny). Gdy Opłata Abonamentowa jest
wnoszona przelewem, Serwis uruchomi dostęp Partnerowi maksymalnie w terminie 2 dni
roboczych po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym
3.3. Opłatę Abonamentową można uiścić poprzez przelew bankowy oraz system
elektronicznych płatności internetowych Przelewy 24.
•

Dokonując rejestracji w Serwisie Partner podaje swoje dane identyfikacyjne, po czym
otrzymuje hasło do logowania na podany adres e-mail. Do pełnego skorzystania z Serwisu
konieczne jest dodanie oferty Partnera, która będzie prezentowana Użytkownikom oraz
wypełnienie na adres e-mail Serwisu uzupełnionego formularza rejestracyjnego.

•

Partner posiadający Konto w Serwisie uzyskuje dostęp do możliwości

pozyskania

zlecenia od Użytkowników Serwisu na oferowane towary lub wykonanie prezentowanej
usługi. Partner zobowiązuje się do świadczenia usług oraz dostarczenia towarów na rzecz
Użytkowników Serwisu wyłącznie w ramach prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej. Umowa o świadczenie usług lub dostawę towaru zawierana jest wyłącznie
pomiędzy Partnerem, a Użytkownikiem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
świadczonych przez Partnerów usług oraz dostarczanych przez Partnerów towarów.
3.6. Rozliczenie usługi świadczonej przez Partnera na rzecz Użytkownika lub sprzedaż im
przez Partnera towaru następuje, w oparciu o regulamin i cennik usług lub towarów danego
Partnera, udostępniony Użytkownikowi bezpośrednio przed skorzystaniem z usługi lub
zakupem towaru, bez względu na formę tego udostępnienia.
3.7 Partner nie może umożliwiać osobom trzecim, nie będącym osobami, które działają w
jego imieniu, dostępu do Serwisu. Za poufność i bezpieczeństwo swojego konta
odpowiedzialny jest wyłącznie Partner. Zobowiązany jest on do niezwłocznego
poinformowania Serwisu o nieuprawnionym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie.
VI POLITYKA PRYWATNOŚCI
6.1
Celem Serwisu jest zapewnienie Użytkownikowi oraz Partnerowi możliwości
skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w
sferę prywatności Użytkownika lub Partnera. W przypadku korzystania z usług oferowanych
w Serwisie Użytkownik lub Partner będzie poproszony o podanie określonych danych
osobowych, które będą przetwarzane przez Fundację zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
6.2 Administratorem danych podanych w ramach świadczenia usług na postawie niniejszego
Regulaminu jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w
Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP:
5213641211; REGON: 146433467 („Fundacja”),
6.3 Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika Sklepu.
Powierzone dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
6.4 Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem, że
podanie wymaganych przez Fundację danych jest niezbędne do korzystania z pełnej
funkcjonalności sklepu, w tym do złożenia oferty i zawarcia umowy sprzedaży. Na
warunkach opisanych poniżej, Fundacja może przetwarzać powierzone mu dane osobowe w
związku czynnościami poprzedzającymi zawarcie umowy oraz czynnościami związanymi z
obsługą zawartej umowy, w szczególności ma prawo do prowadzenia korespondencji
związanej z wykonywaniem umowy. Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do
swoich danych oraz ich poprawienia.
6.5 Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, do którego konieczna jest zgoda Użytkownika,
jest niezbędne do świadczenia danej usługi, a Użytkownik odmówił wyrażenia takiej zgody,
bądź cofnął taką zgodę, Użytkownik zostanie pozbawiony dostępu do tej usługi.
6.6 Fundacja zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej z użytkownikiem ze

skutkiem natychmiastowym w przypadku braku możliwości zrealizowania umowy na skutek
zgłoszenia przez Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
6.7 Fundacja w przypadku podjęcia działań wskazanych w ust. 6.5. i 6.6 niniejszego
Regulaminu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań Użytkownika, w szczególności za
brak możliwości zapewnienia Użytkownikowi usługi.
6.8 Fundacja będzie przetwarzała dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w
celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i
nieujawnienia ich innych podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie
wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu stosunku
prawnego łączącego Użytkownika z Fundacją.
VII PLIKI „COOKIES”
7.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
7.2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi
informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu
końcowym Użytkownika lub Partnera (komputerze, laptopie, smartphonie) niezbędnymi do
prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Użytkownik lub Parner
chce skorzystać. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania serwisu internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich
personalizacja i informacje logowania.
7.3. Serwis wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych
Serwisu do preferencji Użytkownik i Partnera oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych. Pozwalają rozpoznać urządzenie i wyświetlić stronę internetową dostosowaną
do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć
sposób korzystania ze Serwisu przez odbiorców końcowych i przez to ulepszanie struktury i
zawartości Serwisu.
7.4. Serwis dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one
umieszczone w urządzeniu końcowym Klienta i rozróżnia:
1. Cookies tymczasowe (session cookies) – używane tylko podczas aktualnej sesji Klienta
i usuwane po jej zamknięciu.
2. Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i są
przechowywane na komputerze odbiorcy końcowego przez oznaczony czas lub bez
okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny.
7.5. Użytkownik lub Partner może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na
jego komputerze. Serwis informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć
na prawidłowe funkcjonowanie Serwis lub jego niektórych składników.
7.6. Serwis rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:
1. Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Serwisu,

2. Służące bezpieczeństwu - umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności
Sklepu,
3. Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Klienta,
4. Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam,
5. Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Serwisu,
7.7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)
7.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Partnera Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
IX NEWSLETTER
9.1. Użytkownik lub Partner może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w
tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w
formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej
zgody otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn
informacyjny (Newsletter) Serwisu.
9.2. Użytkownik lub Partner może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty
Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając
na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.
X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Serwis informuje, a Użytkownik i Partner przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z
sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Użytkownik lub Partner
może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności
włamania do systemu informatycznego Użytkownika lub Partnera, przejęcia haseł przez
osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego wirusami.
10.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Serwis nie ponosi
odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania
wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika lub Partnera oraz za usuwanie i
blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez
Użytkownika lub Partnera.
10.4. Serwis informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Serwisu znaki
handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają
ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Serwis wyłącznie dla celów informacyjnych.
10.5. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Partnerów Serwisu są
używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie
przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
10.6. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności

intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w
Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Serwis
zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw
majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji
znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownicy
oraz Partnerzy Serwisu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Serwisu ponosi wyłączną
odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
10.7. Użytkownicy oraz Partnerzy nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym
prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się
Użytkownikom oraz Partnerom publikowania linków do materiałów pornograficznych,
obscenicznych czy urągających godności innych osób.
10.8. O każdej zmianie regulaminu Serwisu zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych
użytkowników Serwisu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy email podane
podczas rejestracji, a Użytkownik lub Partner po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w
każdej chwili usunąć swoje konto
10.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa polskiego.
10.10. Reklamacje dotyczące Serwisu należy składać oraz wysyłać wraz z uzasadnieniem na
adres email: clovin@clovin.com.pl. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych
od daty otrzymania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
podany w zgłoszeniu. Rozpatrzenie reklamacji przez Właściciela jest ostatecznie i nie
przysługuje w niej odwołanie.
Regulamin wchodzi w życie od dnia 1.10.2020 r.

Załącznik nr 1
CENNIK

RODZAJ PAKIETU
CZAS WYŚWIETLANIA
OGŁOSZENIA
MIEJSCE
WYŚWIETLANIA
OGŁOSZENIA
WIDOCZNOŚĆ
OGŁOSZENIA
CENA

Pakiet darmowy

Pakiet Basic

Pakiet Advanced

Dostawca HR
30 dni

Dostawca HR PRO

Dostawca HR PRO

30 dni

90 dni

ogłoszenie w bazie Dostawcy
HR

ogłoszenie w
bazie Dostawcy HR
PRO

ogłoszenie w
bazie Dostawcy HR
PRO

ograniczona widoczność
ogłoszenia

lepsza widoczność od
ogłoszeń darmowych

najlepsza widoczność
ogłoszenia

0 zł

99 zł netto

249 zł netto

•

NAZWA FIRMY

✔

✔

✔

•

WYBÓR BRANŻY I
PODKATEGORII

✔

✔

✔

•

NUMER TELEFONU I EMAIL

✔

✔

✔

•

ADRES

✔

✔

✔

•

ADRES STRONY WWW

✖

✔

✔

•

ADRES PROFILU W
SOCIAL MEDIACH

✖

✔

✔

•

GODZINY OTWARCIA

✖

✔

✔

•

OPIS FIRMY I OFERTA

✖

✔

✔

•

LOGO

✖

✔

✔

•

ZDJĘCIE W TLE

✖

✔

✔

•

GALERIA ZDJĘĆ

✖

✔

✔

•

PRZEDZIAŁ CENOWY

✖

✖

✔

•

ZASIĘG DZIAŁANIA

✖

✖

✔

•

SLOGAN

✖

✖

✔

•

PLAKIETKA
"ZAUFANY" PO
WERYFIKACJI FIRMY

✖

✖

✔

Załącznik nr 2
Zakres funkcjonalności Serwisu
1. Użytkownik ma do wyboru 2 typy ogłoszeń
o wpis do katalogu Dostawca HR
o wpis do katalogu Dostawca HR PRO
2. Wpis do katalogu Dostawca HR jest darmowy. Ogłoszenie widnieje 30 dni (po tym czasie
trzeba zamieścić nowe ogłoszenie, nie można go odnowić) i umożliwia wprowadzenie
jedynie podstawowych informacji o firmie:
o nazwa firmy, branża i podkategorie (np. "szkolenia", "maseczki", "employer
branding")
o nr telefonu, adres e-mail
o siedziba firmy
3. Wpis do katalogu Dostawca HR PRO jest płatny i dostępny w dwóch wariantach: Basic i
Advanced.
1. Basic - ogłoszenie widnieje 30 dni (po upływie tego czasu można odnowić
ogłoszenie bez jego utraty), kosztuje 99 zł netto, użytkownik może wprowadzić
następujące dane na temat firmy:
▪ nazwa firmy
▪ wybór branży i podkategorii (np. "szkolenia", "maseczki", "employer
branding")
▪ opis firmy, oferta, cennik
▪ logo, zdjęcie w tle, galeria zdjęć,
▪ strona internetowa, siedziba firmy, telefon, e-mail, godziny pracy
▪ linki do profili w social mediach
2. Advanced - ogłoszenie widnieje 90 dni (po upływie tego czasu można odnowić
ogłoszenie bez jego utraty), kosztuje 249 zł netto, umożliwia wprowadzenie tych
samych danych o firmie co w pakiecie Basic, a ponadto:
▪ umożliwia wprowadzenie dodatkowych informacji nt. firmy:
•
•
•
•

▪

▪

przedział cenowy (stawka godzinowa)
slogan / motto
zasięg działania (do 50 km / do 250 km / cała Polska / Europa
/ Świat)
inne informacje (wszystko, co użytkownik chciałby dodać, a nie
pasuje do żadnej rubryki powyżej)

pakiet Advanced apewnia wyższą widoczność w katalogu (po wybraniu
branży taka firma pojawia się wyżej niż ogłoszenia z
wykupionym pakietem Basic)
pakiet Advanced zapewnia plakietkę Zaufany widoczną przy ogłoszeniu
w katalogu

