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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Serwis internetowy HRfactory.pl działający pod adresem https://hrfactory.pl prowadzony 

jest przez Firmę o nazwie HR FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód 

w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000447751, NIP: 9542741418, REGON: 243166258, adres miejsca wykonywania działalności 

i adres do doręczeń: ul. Różana 9/6, 40-045 Katowice, adres poczty elektronicznej (e-mail): 

kontakt@hrfactory.pl, tel. +48 780 016 316. 

 

II. DEFINICJE 

1. UŻYTKOWNIK NIEZAREJESTROWANY - Użytkownik Serwisu, który nie dokonał rejestracji 

danych w Serwisie i nie jest dla niego prowadzone Konto, mogący skorzystać tylko z usługi 

Formularza Kontaktowego oraz Newslettera ogólnego.  

2. UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – Użytkownik rejestracji Serwisu, który dokonał rejestracji 

danych w Serwisie i jest dla niego prowadzone Konto. 

3. REGULAMIN UŻYTKOWNIKÓW ZAREJESTROWANYCH – niniejszy regulamin. 

4. REGULAMIN UŻYTKOWNIKÓW ZARESTROWANYCH – regulamin dostępny jedynie po 

dokonaniu pozytywnej rejestracji danych Użytkownika Serwisu. 

5. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu 

umożliwiający wysyłanie wiadomości do Usługodawcy. 

6. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikom na subskrybowanie  

i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji 

pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu. Subskrypcja Newsletterów jest 

bezpłatna. Każdy Użytkownik może zablokować możliwość wysyłania Newsletterów przez 

Serwis. Serwis oferuje dla użytkowników zarejestrowanych  Newsletter ogólny. 

 

III. ZASADY DZIAŁANIA 

1. Serwis https://hrfactory.pl  działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz 

Regulaminie użytkowników zarejestrowanych. 

2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza 

Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania 

wiadomości albo zaprzestania korzystania z Formularza przez Użytkownika.  
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3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera 

zawierana jest na czas nieoznaczony. 

4. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług 

elektronicznych serwisu https://hrfactory.pl, zobowiązany jest do przestrzegania 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. Wyłączne prawo do Serwisu internetowego HRfactory.pl ma Firma HR FACTORY SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Wszystkie znaki handlowe, graficzne, logo firmy 

oraz nazwy produktów, wchodzące w skład tego Serwisu, są znakami handlowymi i/lub są 

własnością Firmy. Zabronione jest wykorzystywanie tych znaków i nazw, lub ich modyfikacji, 

bez uzyskania pisemnej zgody Firmy.  

6. Żaden z zamieszczonych na stronie materiałów nie może być kopiowany, modyfikowany, 

dublowany, dystrybuowany, publikowany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy 

użyciu żadnych środków, w szczególności elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych 

lub rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Firmy. Zabronione jest również umieszczanie, 

bez zezwolenia Firmy,  materiałów zamieszczonych w Serwisie oraz odnośników do tych 

materiałów na jakimkolwiek innym serwerze. Naruszenie przedmiotowego zakazu skutkować 

będzie 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: 

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 

1204 ze zm.) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  

oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

  

 

https://hrfactory.pl/

