
Regulamin serwisu www.hric.pl 

 

Każda osoba (zwana dalej Użytkownikiem) korzystająca z serwisu internetowego www.hric.pl i jemu 

przynależącym (zwanymi dalej Serwisem) automatycznie akceptuje wszelkie zasady zawarte w 

Regulaminie oraz Polityce Prywatności, znajdujących się na tych stronach. HR Internal Consultants Sp. 

z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez podania przyczyn, oraz 

wcześniejszego uprzedzenia. 

Zasady ogólne 

1. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptowaniem poniższych warunków Regulaminu 

oraz Polityki Prywatności. 

2. Korzystając z serwisu należy bezwzględnie przestrzegać Netykiety internetowej. 

3. Zabronione jest łamanie powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Wszelkie uwagi, problemy oraz pytania dotyczące serwisu należy zgłaszać poprzez Kontakt do 

Administratora Serwisu. 

5. Treści przesyłane do serwisu za pośrednictwem specjalnie przygotowanych formularzy nie 

powinny naruszać niczyjej godności osobistej, być niesławiące ani obsceniczne. 

6. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nadużyć Regulaminu prosimy o kontakt z 

Administratorem serwisu poprzez podane niżej dane kontaktowe. 

Polityka prywatności 

1. Każda osoba (zwana dalej Użytkownikiem) korzystająca z serwisu internetowego www.hric.pl  

i jemu przynależącym (zwanymi dalej Serwisem) automatycznie akceptuje wszelkie zasady 

zawarte w Polityce Prywatności oraz Regulaminie, znajdujących się na tych stronach. HR 

Internal Consultants zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności 

bez podania przyczyn, oraz wcześniejszego uprzedzenia. 

2. Użytkownik jest zainteresowany otrzymywaniem na podane dane osobowe informacji z 

zakresu usług rekrutacyjnych i innych usług biznesowych z obszaru HR za pośrednictwem 

tradycyjnych oraz elektronicznych środków przekazu.  

3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci imienia, 

nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, adresu email (w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych: Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 

późniejszymi zmianami) przez HR Internal Consultants Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. 

Sikorskiego 13/28, 02-758 Warszawa, Polska oraz HR Internet Services Sp. z o.o. dla celów 

prowadzenia marketingu swoich usług. 

4. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż: 

a) administratorem zbioru danych osobowych jest HR Internal Consultants Sp. z o.o., 

b) administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych ze swoją działalnością, w 

tym w celach promocji tej działalności, a dane osobowe udostępniane są jedynie 

podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, 

c) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich 

poprawiania, 

d) podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne. 



5. HR Internal Consultants zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości 

użytkownikom, zarówno drogą elektroniczną, jak i pocztą konwencjonalną. Do w/w 

wiadomości należą wszelkie informacje dotyczące serwisu (zmiany, promocje, informacje 

wewnętrzne, itp.), niekomercyjne listy (życzenia świąteczne, informacje o bezpieczeństwie, 

osobiste komentarze, itp.), a także reklamy i materiały promocyjne. 

6. Serwis do poprawnego działania wymaga od użytkownika  

a) stałe połączenie z siecią Internet, 

b) zalecanej przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersjach 7.0 i wyższych lub 

Opera w wersjach 8.x i wyższych lub Firefox w wersjach 4.x i wyższych lub Chrome 12.0 i 

wyższych, 

c) przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript 

d) przeglądarka powinna akceptować pliki „cookies” aktywnej obsługi Cookies (ciasteczek), 

czyli małych plików tekstowych wysyłanych do przeglądarki użytkownika. Warunkiem 

poprawnego działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę. 

7. Polityka Prywatności ani Regulamin serwisu nie dotyczy serwisów i firm, których dane 

kontaktowe zawarte są na stronach serwisu, bądź stron, do których prowadzą odwołania 

(linki). HR Internal Consultants Sp. z o.o. nie odpowiada za treści zawarte w wyżej 

wymienionych. 

 

Kontakt do Administratora 

Wszelkie pytania i zgłoszenia dotyczące właściwego działania Serwisu lub zauważonych 

nieprawidłowości prosimy zgłaszać pod adres email: admin@hric.pl. 


