
Regulamin promocji „Dostawca administratorem”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin promocji (dalej „Regulamin”) reguluje zasady promocji o nazwie „Dostawca
administratorem” (dalej „Promocja”) organizowanej przez Job Solutions Sp. z o.o., z siedzibą w
Krakowie przy ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  KRS:  0000570237,  REGON:
362199917, NIP: 9452185936, właściciela Platformy Jobel.pro (dalej „Organizator”). 

2. Regulamin  dostępny  jest  do  wglądu  na  stronie  internetowej  pod  adresem
https://jobel.pro/promocje.

3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Skorzystanie z tej Promocji nie wyklucza korzystania z innych ofert promocyjnych Organizatora,

chyba że warunki innych ofert promocyjnych na to nie pozwalają. 
5. Wszelkie  określenia  pisane  wielką  literą,  które  nie  zostały  zdefiniowane  w  niniejszym

Regulaminie, posiadają znaczenie określone w Regulaminie Platformy, dostępnym pod adresem
http://jobel.pro/regulamin.

§ 2. Definicje 

1. Promocja – możliwość uzyskania Rabatu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
2. Organizator – podmiot określony w § 1 ust. 1 Regulaminu.
3. Uczestnik –  Dostawca, który spełnia wszystkie warunki opisane w § 5 ust. 1 Regulaminu i  ma

wprowadzony Kod Rabatowy na swoim Koncie Klienta.
4. Okres Obowiązywania – czas trwania Promocji określony w § 4 ust. 1 Regulaminu.
5. Rabat – rabat przyznawany Uczestnikowi po spełnieniu warunków określonych w § 5  ust. 1

Regulaminu.
6. Kod  Rabatowy  –  unikalny  kod  rabatowy  Zamawiającego,  uprawniający  Dostawcę  do

otrzymania  Rabatu.  Kod  ten  rozpoczyna  się  od  znaków  „BAF_”  i  zawiera  numer  nip
Zamawiającego.

7. Platforma – system informatyczny Jobel.pro, dostępny w sieci Internet pod adresem głównym
https://jobel.pro.

8. Regulamin Platformy – w rozumieniu Regulaminu to Regulamin Platformy Jobel.pro, dostępny
pod adresem https://jobel.pro/regulamin.

9. Umowa – w rozumieniu Regulaminu to umowa pomiędzy Dostawcą a Organizatorem, zawarta
w ramach Regulaminu Platformy.

10. Dostawca – w rozumieniu Regulaminu to  przedsiębiorca, który  posiada na Platformie Konto
Klienta o profilu działalności „Dostawca personelu”.

11. Użytkownik –  w rozumieniu Regulaminu to sam Dostawca lub inna osoba,  którą Dostawca
upoważnił do korzystania z Platformy w jego imieniu, w rozumieniu Regulaminu Platformy.

12. Zamawiający – w rozumieniu Regulaminu to przedsiębiorca, który posiada na Platformie Konto
Klienta o profilu działalności „Zamawiający personel”, korzystający z personelu zatrudnionego i
udostępnionego przez Dostawcę.

13. Aktywna  Firma  –  Zamawiający,  z  którym  Dostawca  ma  aktywną  Relację  w  Okresie
Rozliczeniowym.



§ 3. Zmiana zasad promocji

1. Zasady Promocji mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to
Uczestników, którzy skorzystali z Promocji przed dokonaną zmianą.

2. Organizator  poinformuje  o  zakresie  zmiany  na  stronie  internetowej  pod  adresem
https://jobel.pro/promocje.

§ 4. Czas trwania promocji

1. Promocja  trwa  od  dnia  15  lipca  2020  r.  do  dnia  31  grudnia  2020  r.  (dalej  „Okres
Obowiązywania”).

2. Organizator może odwołać Promocję, przed upływem terminu wskazanego w  ust. 1 powyżej,
bez podania przyczyny.

3. Organizator może przedłużyć termin trwania Promocji wskazany w ust. 1 powyżej.
4. Informacja  o  odwołaniu  Promocji  lub  przedłużeniu  terminu  trwania  Promocji  zostanie

zamieszczona na stronie internetowej pod adresem https://jobel.pro/promocje.

§ 5. Uczestnicy promocji

1. Uczestnikiem promocji może być wyłącznie Dostawca, który w Okresie Obowiązywania  spełnił
łącznie poniższe warunki: 
a. aktywnie współpracował za pośrednictwem Platformy z minimum jednym Zamawiającym

na dzień 15 lipca 2020 r., w ramach licencji udzielonej Zamawiającemu;
b. wskazał Użytkownika korzystającego z Platformy, któremu Organizator nadał  uprawnienia

administracyjne;
c. zaakceptował  Regulamin  Platformy,  za  pośrednictwem  Użytkownika  z  uprawnieniami

administracyjnymi.
2. Uczestnikiem nie mogą zostać  Dostawcy, którzy  zarejestrowali  się na Platformie po 15 lipca

2020 r.

§ 6. Opis promocji

1. Uczestnicy,  którzy  spełnili  wszystkie  warunki  określone  w  §  5,  otrzymują  rabat  zgodnie  z
poniższymi zasadami:
a. za każdego Zamawiającego, z którym Uczestnik miał lub ma Relację na dzień 15 lipca 2020

r., przyznawany jest Uczestnikowi Kod Rabatowy zawierający numer nip Zamawiającego;
b. dodatkowo  Uczestnik  może  zgłosić  w  Okresie  Obowiązywania  dodatkowego  (jednego)

Zamawiającego, z którym miał lub ma Relację po 15 lipca 2020 r. Zgłoszenie zawierające
numer  nip  Zamawiającego  należy  przesłać  na  adres  e-mail  Organizatora.  Na  podstawie
zgłoszenia  Organizator  w  ciągu  7  dni  roboczych  od  otrzymania  zgłoszenia  przyzna
Uczestnikowi Kod Rabatowy;

c. lista przyznanych Kodów Rabatowych z Promocji znajduje się w ustawieniach Konta Klienta
Uczestnika;



d. przyznany Kod Rabatowy nie podlega modyfikacji;
e. w przypadku korzystania przez Uczestnika z płatnego planu abonamentowego Platformy,

Uczestnik każdorazowo w momencie rozliczenia Okresu Rozliczeniowego otrzyma Rabat w
wysokości  równej  opłacie  naliczonej  za  Aktywne  Firmy,  dla  których  przyznano  Kod
Rabatowy, znajdujący się w ustawieniach jego Konta Klienta. 

2. Rabat obowiązuje w okresie od dnia akceptacji przez Uczestnika Regulaminu Platformy do dnia
rozwiązania Umowy.

3. Rabat otrzymany przez Uczestnika w ramach  Promocji  nie podlega wymianie na ekwiwalent
pieniężny bądź inne świadczenia. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie  reklamacje  dotyczące  Promocji  należy  zgłaszać  na  adres  e-mail  Organizatora.
Organizator rozpatrzy reklamacje w ciągu 30 dni roboczych od daty ich przesłania.

2. W sprawach  nieuregulowanych  w  Regulaminie  zastosowanie  znajdują  zapisy  wymienione  w
Regulaminie Platformy dostępnym na: http://jobel.pro/regulamin. 
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