
 

 

REGULAMIN PROMOCJI 

„Promocja na wybrane stanowiska – Edycja I” 

 

§ 1 

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Promocja na wybrane stanowiska – Edycja I” (dalej „Promocja”) jest 

spółka  Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68, 00-838 Warszawa, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584545, posiadająca numer NIP 

5272749631, o kapitale zakładowym w wysokości 334.866.850,00 zł (dalej „Organizator”). 

 

2. Promocja organizowana jest na warunkach niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”). 

3. Promocja obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2021 r. do jej odwołania (zakończenia) przez Organizatora (dalej: 

„Okres Trwania Promocji”). 

4. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, do udziału w Promocji uprawnione są podmioty gospodarcze - 

przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego, prowadzący działalność gospodarczą, zgodnie 

z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2018, poz. 646), które: 

a) korzystają z serwisu internetowego należącego do Organizatora, który mieści się pod 

adresem                https://dlafirm.pracuj.pl/ (dalej „Serwis”), 

b) nie korzystały z odpłatnych usług świadczonych przez Organizatora, 

c) spełniają warunki udziału w Promocji określone w Regulaminie (dalej: pojedynczo ,,Uczestnik” lub 

łącznie ,,Uczestnicy”). 

5. Uczestnicy są obowiązani do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem świadczenia Usług w 

ramach  Serwisu (dalej „Regulamin Serwisu”). 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do udziału w Promocji podmioty gospodarcze inne 

niż wskazane w ust. 4 powyżej. W takim przypadku podmioty te uzyskują status Uczestnika z chwilą 

dopuszczenia do udziału w Promocji, a co za tym idzie prawa i obowiązki określone dla Uczestników w 

Regulaminie. 

7. W celu skorzystania z Promocji Uczestnik w okresie jej trwania musi łącznie spełnić następujące warunki: 

a. Złożyć i opłacić za pośrednictwem Serwisu zamówienie (dalej „Zamówienie”), podlegające 

warunkom Promocji, którego przedmiotem będzie zamówienie Ogłoszenia Promocyjnego na jedno 

wybranego przez Uczestnika stanowisko spośród stanowisk wskazanych w załączniku nr 1 do 

Regulaminu, 

b. zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu (poprzez 

zaznaczenie odpowiednich przycisków wyboru podczas składania Zamówienia). 

8. Akceptując niniejszy Regulamin Promocji, osoba fizyczna potwierdza, że jest upoważniona przez 

Uczestnika do składania oświadczeń i dokonywania czynności prawnych w imieniu i na rzecz Uczestnika, 

w tym dotyczących złożenia Zamówienia i udziału w Promocji. 

9. Uczestnik może uczestniczyć w Promocji wyłącznie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością 

https://dlafirm.pracuj.pl/


 

 

gospodarczą. 

 

§ 2 

1. Uczestnicy są uprawnieni do skorzystania z Promocji w Okresie Trwania Promocji. Po okresie 

wskazanym w zdaniu poprzedzającym Promocja wygasa, a co za tym idzie Uczestnik nie będzie miał już 

możliwości skorzystania z Promocji. 

2. Uczestnik w ramach Promocji jest uprawniony do zamówienia za pośrednictwem Serwisu 

ogłoszeń rekrutacyjnych: 

a) Ogłoszenie „Pracownik do sklepu” 

b) Ogłoszenie „Pracownik magazynowy” 

c) Ogłoszenie „Pracownik gastronomii” 

d) Ogłoszenie „Pracownik hotelu” 

e) Ogłoszenie „Kierowca” 

f) Ogłoszenie „Pracownik call center” 

g) Ogłoszenie ,,Pracownik produkcji” 

h) Ogłoszenie ,,Pracownik techniczny” 

i) Ogłoszenie ,,Pracownik administracyjny” 

j) Ogłoszenie ,,Pracownik budowlany" 

(dalej łącznie „Ogłoszenia Promocyjne”). 

3. Łącznie Uczestnik może zamówić maksymalnie 50 sztuk Ogłoszeń Promocyjnych, które zostały 

wymienione w ust. 2 powyżej, ale maksymalnie po 5 sztuk każdego rodzaju Ogłoszenia Promocyjnego 

(np. max 5 ogłoszeń „Pracownik do sklepu”). 

4. Ogłoszenia Promocyjne mogą zostać wykorzystane wyłącznie do rekrutacji pracowników na 

stanowiska wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

5. Organizator jest uprawniony w każdej chwili do weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w 

Promocji. 

6. Decyzja Organizatora o nieprzysługiwaniu Uczestnikowi prawa do udziału w Promocji, nie 

przyznaje Uczestnikowi żadnych roszczeń wobec Organizatora. 

7. Ogłoszenia Promocyjne objęte Promocją mogą zostać wykorzystane przez Uczestnika wyłącznie na 

potrzeby rekrutacji do własnego przedsiębiorstwa. 

8. Uczestnik nie jest uprawniony, bez uprzedniej zgody Organizatora wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, do przenoszenia praw wynikających z udziału w Promocji na osoby trzecie, w tym 

na podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Uczestnikiem. 

 

 



 

 

§ 3 

 

1. W celu realizacji i rozliczenia Promocji Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestników 

będących osobami fizycznymi lub odpowiednio ich przedstawicieli, pracowników lub współpracowników 

(dalej łącznie „Podmioty Danych” lub pojedynczo „Podmiot Danych”), w tym imię, nazwisko, dane 

kontaktowe (e-mail), nr Zamówienia, (dalej łącznie „Dane Osobowe”). Organizator oświadcza, że Dane 

Osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”). 

2. Organizator przetwarza Dane Osobowe Podmiotów Danych na następujących zasadach: 

a. Organizator jest administratorem Danych Osobowych, 

b. Dane Osobowe są przetwarzane w celu realizacji Promocji, 

c. Organizator przetwarza Dane Osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 

6 ust.1 lit. f RODO), polegającego na konieczności prawidłowego przeprowadzenia i rozliczenia 

Promocji, 

d. Dane Osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w Polityce 

Prywatności Grupy Pracuj, dostępnej pod adresem https://grupapracuj.pl/prywatnosc/polityka-

prywatnosci-klienci/, 

e. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom usług lub narzędzi wspierających realizację 

Promocji (np. dostawców narzędzi do wysłania e-maili), a także do organów administracji publicznej 

(jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego), 

f. Podmiot Danych może żądać dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych 

do innego administratora danych. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Podmiot 

Danych może zgłaszać na adres: zgody@pracuj.pl, 

g. Podmiot Danych może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach 

związanych z przetwarzaniem jego Danych Osobowych. Więcej informacji znajdziesz na stronie 

https://uodo.gov.pl/pl/83/155, 

h. podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji i rozliczenia 

Promocji, 

i. W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, Podmiot Danych 

może się skontaktować z Organizatorem mailowo pod adresem: zgody@pracuj.pl lub z jego 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@pracuj.pl. 

 

§ 4 

1. Organizator, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, może wykluczyć Uczestnika z udziału w 

Promocji, odmówić przyznania Uczestnikowi Rabatu lub w przypadku powzięcia uzasadnionego 

podejrzenia o działanie Uczestnika, bądź lub jego przedstawiciela, pracownika lub współpracownika 

https://grupapracuj.pl/prywatnosc/polityka-prywatnosci-klienci/
https://grupapracuj.pl/prywatnosc/polityka-prywatnosci-klienci/
mailto:zgody@pracuj.pl
https://uodo.gov.pl/pl/83/155
mailto:zgody@pracuj.pl
mailto:iod@pracuj.pl


 

 

stanowiące nadużycie lub będące w sprzeczności z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub interesami Organizatora. 

2. Wzięcie udziału w Promocji jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika całości postanowień 

Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu lub do zakończenia Promocji w 

każdym czasie, z dowolnej przyczyny i bez konieczności jej przedstawiania Uczestnikom. 

4. Zarówno działania, jak i zaniechania Organizatora wskazane w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie 

przyznają Uczestnikowi jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora oraz nie są źródłem dodatkowych 

uprawnień. 

5. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe u Uczestników, które są 

następstwem wyłącznie zawinionego i umyślnego działania lub zaniechania Organizatora, a co za tym 

idzie Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za problemy techniczne uniemożliwiające 

Uczestnikowi wzięcie udziału w Promocji. 

6. Odpowiedzialność Organizatora za szkody powstałe u Uczestników w związku z Promocją zostaje 

ograniczona do szkody rzeczywistej. 

7. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny 

właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 

8. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu: 

https://dlafirm.pracuj.pl/regulamin/ 

9. Promocja może zostać połączona z promocją dla nowych klientów: https://dlafirm.pracuj.pl/promocja-dla-

nowych-klientow lub https://dlafirm.pracuj.pl/rabat-dla-nowych-klientow. Z zastrzeżeniem zdania 

poprzedzającego, Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora. 

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. 

https://dlafirm.pracuj.pl/regulamin/
https://dlafirm.pracuj.pl/promocja-dla-nowych-klientow
https://dlafirm.pracuj.pl/promocja-dla-nowych-klientow
https://dlafirm.pracuj.pl/rabat-dla-nowych-klientow


 

 

Załącznik nr 1 – lista Ogłoszeń Promocyjnych oraz stanowisk objętych Promocją 

 

RODZAJ OGŁOSZENIA STANOWISKA OBJĘTE 

PROMOCJĄ 

STANOWISKA 

WYKLUCZONE Z PROMOCJI 

Ogłoszenie „Pracownik do sklepu” 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w 

kategorii „Praca fizyczna > Kasjerzy” 

• Ekspedient 

• Kasjer/Sprzedawca 

• Doradca klienta w sklepie 

• Kasjer w kasynie, kantorze, 

lombardzie 

• Kierownik sklepu 

• Doradca klienta 

biznesowego 

• Doradca klienta w banku 

• Specjalista ds. Sprzedaży 

• Handlowiec, Account 

manager 

• Przedstawiciel handlowcy, 

Doradca Handlowy 

Ogłoszenie „Pracownik 

magazynowy” 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w 

kategorii „Praca fizyczna > 

Pracownicy magazynowi” 

• Magazynier 

• Operator wózka widłowego 

• Pakowacz, operator maszyn 

pakujących 

• Komisjoner 

• Pracownik magazynu 

• Kierownik magazynu 

• Brygadzista-magazynier 

• Specjalista ds. logistyki 

• Specjalista ds. 

magazynowania 

• Specjalista ds. 

Gospodarki Magazynowej 

Ogłoszenie „Pracownik gastronomii” 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w 

kategorii „Praca fizyczna > 

Pracownicy gastronomii” 

• Kucharz 

• Pomoc kuchenna 

• Kelner 

• Barman 

• Piekarz 

• Szef kuchni 

• Barista 

• Pracownik kawiarni 

• Pizzerman 

• Cukiernik 

• Sushi Master 

• Kierownik 

bistro/restauracji 

• Manager restauracji 

• Ochroniarz 

• Kierownik Sali 

Ogłoszenie „Pracownik hotelu” 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w 

kategorii „Praca fizyczna > Obsługa 

hotelowa” 

• Pokojówka 

• Pracownik do sprzątania 

• Recepcjonista 

• Konserwator, pracownik 

techniczny 

• Concierge 

• Kelner – Kierownik Sali 

• Kierownik recepcji 

• Pracownicy hotelowego 

SPA np. masażysta, 

fizjoterapeuta, kosmetolog 

ratownik na basenie, 

• Animator 

• Manager hotelu 

• Pracownicy hotelu na 

stanowiskach biurowych 

np. informatyk, księgowa, 

specjalista ds. marketingu 



 

 

Ogłoszenie „Pracownik call center” 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w 

kategorii „Call center” 

• Specjalista ds. telesprzedaży 

• Telemarketer 

• Konsultant infolinii 

• Telefoniczny doradca klienta 

• Specjalista ds. windykacji 

• Doradca handlowy 

• Koordynator call center 

• Team lider zespołu call 

center 

• Trener call center 

• Pracownik HelpDesk 

 

 

Ogłoszenie „Kierowca” 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w 

kategorii 

„Transport/Spedycja/Logistyka > 

Kierowcy” lub „Praca fizyczna > 

Kurier/Dostawca” 

• Dostawca 

• Kierowca 

• Kierowca kat. B 

• Kierowca kat. C 

• Kierowca kat. C+E 

• Kierowca krajowy kat. B 

• Kierowca krajowy kat. C 

• Kierowca krajowy kat. C+E 

• Kierowca międzynarodowy 

kat. B 

• Kierowca międzynarodowy 

kat. C 

• Kierowca międzynarodowy 

kat. C+E 

• Kurier 

• Taksówkarz 

• Specjalista ds. spedycji  

Ogłoszenie „Pracownik produkcji” 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w 

kategorii „Produkcja > Pracownicy 

Produkcyjni” lub „Praca fizyczna > 

Pracownicy produkcyjni” 

• Operator CNC 

• Operator maszyn 

przemysłowych 

• Pracownik produkcji 

• Spawacz 

• Ślusarz – Szlifierz – 

Polerowacz 

• Technik utrzymania ruchu 

 

Ogłoszenie „Pracownik techniczny” 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w 

kategorii „Praca fizyczna > 

Mechanicy/Blacharze/Lakiernicy” lub 

„Praca fizyczna > 

Monterzy/Serwisanci/Elektrycy” 

• Elektromechanik 

• Elektryk 

• Mechanik maszyn 

• Mechanik produkcji 

• Mechanik samochodowy 

• Mechanik utrzymania ruchu 

• Monter 

• Serwisant 

 



 

 

Ogłoszenie „Pracownik 

administracyjny” 

Ogłoszenie zostanie opublikowane w 

kategorii „Administracja biurowa > 

Wsparcie administracyjne” lub 

„Administracja biurowa > 

Sekretariat/Recepcja” lub 

„Administracja biurowa > 

Stanowiska asystenckie” 

• Asystent/Asystentka 

Dyrektora 

• Asystent/Asystentka Zarządu 

• Asystent/Asystentka biura 

• Pracownik administracyjno- 

biurowy 

• Recepcjonista/Recepcjonistka 

• Referent/Referentka 

• Sekretarz/Sekretarka 

 

 

Ogłoszenie „Pracownik 

budowlany” 

Ogłoszenie zostanie opublikowane 

w kategorii „Praca fizyczna > 

Pracownicy budowlani” 

• Cieśla 

• Glazurnik 

• Malarz 

• Murarz 

• Operator koparki 

• Operator koparko-ładowarki 

• Operator budowlany 

• Pracownik ogólnobudowlany 

• Zbrojarz 

• Zbrojarz-Betoniarz 

• Zbrojarz-Cieśla 


