Regulamin portalu Recruitment Point - www.pointr.pl
obowiązujący od 07 kwietnia 2019r.

Zasady ogólne
1. Właścicielem portalu Recruitment Point i strony www.pointr.pl jest Business Line Support
Piotr Sobczyk z siedzibą w Warszawie 02-122, przy ul. Sierpińskiego 3/62, zwany dalej
PointR.
2. Przedmiotem działalności PointR jest publikacja ogłoszeń o pracę i ofert pracy, zwanych
dalej ogłoszeniami zamieszczanych na portalu przez jego użytkowników bezpośrednio na
stronie www.pointr.pl oraz pośredniczenie przez PointR w zamieszczaniu ogłoszeń
zgłoszonych i wskazanych przez użytkowników na wybranych innych portalach i w mediach
społecznościowych obsługiwanych przez PointR.
3. PointR w żadnym stopniu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych
przez jego użytkowników.
4. Portal PointR może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem.
Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych
przez polskie lub międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji
zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz
materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
5. Publikowane ogłoszenia lub oferty nie związane z oferowaniem pracy, zawierające treści
obraźliwe lub wulgarne lub naruszające Regulamin portalu lub Polityki Prywatności PointR
będą usuwane przez administratora portalu lub moderatorów.
6. Poprzez założenie konta użytkownika na portalu PointR i korzystanie z usługi pośredniczenia
przez PointR w zamieszczaniu ogłoszeń na innych portalach i w mediach
społecznościowych, obsługiwanych przez PointR, użytkownik jednocześnie i w pełni
akceptuje wszelkie regulaminy, polityki prywatności, zasady i warunki zamieszczania oraz
funkcjonowania tych serwisów w zakresie obsługi ogłoszeń.
7. PointR nie będzie stroną w sporach powstałych między użytkownikami serwisu. Wszelkie
nieporozumienia, a w szczególności odnoszące się do praw związanych z treścią, układem,
wizerunkiem lub innymi elementami ogłoszeń, zawartych lub niedoszłych do skutku
transakcji, użytkownicy będą rozwiązywać bezpośrednio między sobą. PointR nie angażuje
się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju
sporów.
8. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wobec PointR
wynikłych z wadliwego działania serwisu.
9. Ogłoszenia publikowane na portalu PointR są płatne, a ich obowiązujące ceny
są publikowane na stronie OFERTA oraz na stronie DODAJ OGŁOSZENIE.
Rejestracja użytkownika
1. W celu uzyskania możliwości zamieszczania i publikowania ogłoszeń na PointR oraz
za pośrednictwem portalu na innych stronach i w mediach społecznościowych, każdy
ogłoszeniodawca jest zobligowany do założenia konta użytkownika i podania wskazanych
danych rejestracyjnych.
2. Poprzez założenie konta, użytkownik jednocześnie oświadcza, że wszystkie podane przez
niego dane są prawdziwe, a on sam działa w imieniu własnym lub posiada stosowne, ważne
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3.

4.
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i wiążące pełnomocnictwo do reprezentacji i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,
który reprezentuje.
Poprzez umieszczenie na koncie użytkownika logotypu lub obrazu, które mogą być
wykorzystane przy zamieszczaniu ogłoszeń zarówno na PointR oraz na innych portalach
i serwisach, które obsługuje PointR, użytkownik oświadcza, że ma prawo posługiwać się
nimi bez żadnych ograniczeń lub naruszania praw autorskich osób lub podmiotów trzecich.
Jednocześnie użytkownik udziela PointR nieograniczonego pełnomocnictwa
do posługiwania udostępnionymi lub w inny sposób dostarczonymi logotypami, obrazami
lub materiałami, w celu realizacji usługi zamieszczania ogłoszeń w imieniu użytkownika
na innych portalach i serwisach.
Nazwą użytkownika na PointR jest podany przy rejestracji konta użytkownika adres e-mail.
Konto użytkownika jest chronione hasłem dostępu wymaganym do wprowadzanie przy
logowaniu się na portalu.
Użytkownik może zarejestrować tylko jedno konto na portalu PointR.
Użytkownik zgadza się na otrzymanie drogą e-mailową potwierdzeń, informacji i alertów
dotyczących obsługi konta i publikowanych ogłoszeń, a także otrzymywania bieżących
informacji organizacyjnych, handlowych oraz materiałów marketingowych od PointR
i partnerów biznesowych.

Dodawanie ogłoszeń o pracę i ofert pracy
1. Każde ogłoszenie zamieszczone na PointR musi być unikalne i dotyczyć konkretnego
stanowiska, miejscowości oraz branży, z wyłączeniem sytuacji, kiedy wskazanie branży
z dostępnej w serwisie listy wyboru nie jest wprost możliwe.
2. Użytkownik może dodać tylko jedno ogłoszenie na dane stanowisko w tej samej lokalizacji.
3. PointR umożliwia użytkownikowi dodawanie oraz zlecanie zamieszczenia ogłoszeń,
na zasadach dokonywanego wyboru z obowiązującej oferty produktowej, w opcjach:
a. na PointR ogłoszenie podstawowe, wyróżnione lub super oferta
b. na portalach Pracuj.pl, InfoPraca, Praca.pl i LinkedIn ogłoszenie podstawowe
c. na portalach Jober i Lento ogłoszenie promowane
d. na portalach OLX i Praca Gratka ogłoszenie premium
e. na portalu Gumtree ogłoszenie wyróżnione
f. za opłatą na PointR, w zależności od charakteru ogłoszenia
g. na stronach PointR prowadzonych w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter
promowane posty z ofertą
4. W celu zamieszczania i zlecania publikacji ogłoszeń Użytkownik PointR ma do wyboru:
a. kupować i publikować podstawowe pojedyncze ogłoszenia, a następnie zdecydować,
czy chce je:
i. wyróżniać na liście ogłoszeń, co będzie oznaczać podświetlenie ogłoszenia i jego
odświeżanie
ii. nadać status super oferty, co będzie powodować podświetlenie ogłoszenia, jego
odświeżanie oraz wyświetlanie na początku listy ogłoszeń
iii. zlecić jego publikację na dostępnych z listy wyboru innych portalach lub w mediach
społecznościowych
b. kupować abonamentowe pakiety ogłoszeń podstawowych, przedstawione i oferowane
w portalu na stornie OFERTA, a następnie postępować jak w pkt. a
c. kupować łączone pakiety ogłoszeń, dotyczące zamieszczenia i zlecenia publikacji
pojedynczego ogłoszenia na innych portalach i w mediach społecznościowych
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5. Obowiązujące ceny, zasady oraz warunki publikacji poszczególnych ogłoszeń i pakietów
ogłoszeniowych są dostępne na portalu PointR na stronie OFERTA.
6. W celu zamieszczenia i publikacji ogłoszenia na innych portalach lub w mediach
społecznościowych użytkownik przekazuje wszelkie prawa do publikacji treści ogłoszeń
portalowi PointR.
7. Ogłoszenia użytkownika mogą być również publikowane na innych stronach partnerskich
wyszukiwarek, powiązanych z portalami, które obsługuje PointR.
8. PointR zastrzega sobie ponadto prawo do publikacji postów zawierających wybrane przez
siebie i według własnego uznania ogłoszenia o pracę lub oferty pracy, zamieszczone na
portalu przez użytkowników, na stronach PointR prowadzonych w serwisach
społecznościowych Facebook i Twitter.
9. W przypadku wyboru i zlecenia przez użytkownika publikacji ogłoszeń na portalach
wymienionych w pkt. 3 PointR dołoży wszelkich starań w celu ich zamieszczenia i publikacji
bezpośrednio w imieniu użytkownika, ale jednocześnie zastrzega sobie prawo
zamieszczenia ogłoszenia z ukrytą nazwą ogłoszeniodawcy lub pod szyldem PointR z ukrytą
nazwą ogłoszeniodawcy, jeżeli z jakichś przyczyn lub powodów portal ogłoszeniowy nie
wyrazi na to zgody. O zaistniałej sytuacji PointR stosownie wcześniej poinformuje
użytkownika i indywidualnie ustali dalsze działania.
10. W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie użytkownik będzie otrzymywał dokumenty
aplikacyjne kandydatów w zależności od funkcjonalności dostępnych i możliwych
do użycia na poszczególnych portalach i serwisach:
a. na wskazany przez ogłoszeniodawcę adres e-mail, formularz zgłoszeniowy lub aplikację
obsługującą zgłoszenia kandydatów
b. z portalu PointR przez formularz zgłoszeniowy
c. w korespondencji e-mail od konsultanta PointR, jeżeli kandydat przesłał dokumenty
aplikacyjne bezpośrednio do PointR lub zamieścił ja na koncie PointR, obsługującym
dane ogłoszenie.
11. Duplikaty ogłoszeń lub ogłoszenia do siebie nazbyt lub łudząco podobne pod względem
treści i zamieszczone przez tego samego użytkownika będą uznawane za szkodliwe dla
PointR i mogą zostać usunięte z portalu przez administratora lub moderatorów.
12. Zabronione jest publikowanie ogłoszeń ze wskazaniem pobierania opłat za zorganizowanie
pracy.
13. PointR zastrzega sobie prawo do zmiany cen, zasad i warunków zamieszczania i zlecenia
publikacji ogłoszeń bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników.
Usuwanie ogłoszenia o pracę i oferty pracy oraz zablokowanie użytkownika
1. PointR zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia użytkownika, jeżeli narusza ono
którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu lub jeżeli podejmowane przez
użytkownika działania w serwisie zostaną uznane przez administratora lub moderatorów
portalu PointR za szkodliwe.
2. PointR zastrzega sobie prawo do nie poinformowania użytkownika o wykonaniu powyższej
czynności.
3. Konto użytkownika, który notorycznie działa na szkodę serwisu będzie blokowane,
a wszystkie zamieszczane ogłoszenia usuwane.
4. Zablokowany użytkownik może raz na 3 miesiące ubiegać się o odblokowanie konta.
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Kandydaci i osoby szukające pracy
1. Osoby aplikujące o pracę, w odpowiedzi na zamieszczone na PointR ogłoszenie lub ofertę
pracy, mogą zgłosić swoją kandydaturę i przesyłać CV poprzez wybranie przycisku Aplikuję
i wypełnienie formularza zgłoszeniowego, bez konieczności zakładania konta na portalu
PointR. Zgłoszenie kandydata wraz z załączonym CV zostanie automatycznie przesłane do
ogłoszeniodawcy, na wskazany w koncie użytkownika adres e-mail.
2. Ponadto, jeżeli ogłoszeniodawca wskazał taką możliwość, osoby aplikujące o pracę mogą
zgłosić swoją kandydaturę i przesyłać CV bezpośrednio do ogłoszeniodawcy, na wskazany
przez adres e-mail, formularz zgłoszeniowy lub aplikację obsługującą zgłoszenia
kandydatów.
3. Imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby aplikującej na ogłoszenia zamieszczone na PointR
mogą zostać zapisane w bazie danych portalu, w celu przesyłania powiadomień
lub informacji o ofertach pracy.
4. Użytkownik może usunąć swój adres e-mail z bazy danych PointR w każdej chwili
po otrzymaniu powiadomienia. Szczegóły w tym zakresie reguluje Polityka prywatności
portalu.
5. Oferty pracy publikowane na PointR nie są w ofertami innych portali lub serwisów
związanych z obsługą ogłoszeń, tylko użytkowników, którzy je dodają.
6. W razie podejrzenia oszustwa, kandydat proszony jest o kontakt e-mailowy z PointR
na adres bok@pointr.pl w celu weryfikacji podejrzanych ogłoszeń.
Płatności
1. Płatności realizowane na PointR są obsługiwane przez serwis Przelewy24 prowadzony
przez firmę PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 61 642 93 44, strona
internetowa: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro S.A. – wpisana jest
do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego
przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,
NIP: 7792369887, zwanej dalej Przelewy24.
2. Dane transakcyjne użytkownika są przekazywane za pośrednictwem PointR na rzecz
Przelewy24 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
3. Użytkownik wyraża zgodę do wystawiania i przesyłania przez PointR dokumentów, faktur
VAT oraz innych dokumentów, związanych z obsługą konta i zleceń użytkownika drogą
elektroniczną na wskazany przy zakładaniu konta na PointR adres e-mail.
4. Po zaksięgowaniu przez PointR wpłaty użytkownika opłacone ogłoszenia zostaną
zamieszczone przez konsultanta PointR na wybranych portalach, najpóźniej w przeciągu
do 48 godzin, a użytkownik otrzyma stosowne powiadomienia o ich aktywacji na wskazany
przy zakładaniu konta na PointR adres e-mail.
5. Najpóźniej w przeciągu 7 dni, licząc od daty aktywacji ogłoszenia na ostatnim portalu lub
w serwisie, użytkownik otrzyma z PointR fakturę VAT w formacie pdf.
6. Reklamacje płatności użytkownik winien zgłaszać pisemnie na adres e-mail: bok@pointr.pl
lub kierować bezpośrednio do operatora Przelewy24 na adres e-mail: serwis@przelewy24.pl,
do wiadomości bok@pointr.pl podając: adres e-mail płatnika, numer płatności, kwotę
płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę płatności oraz
nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność płatnika (w przypadku płatności
kartą płatniczą - nazwa karty) oraz wskazać przedmiot reklamacji.
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Postanowienia końcowe
1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta
użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami portalu
należą do PointR.
2. PointR zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług.
3. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu, złamania haseł lub kodów oraz korzystanie z nich
w sposób niezgodny z regulaminem, skutkują konsekwencjami prawnymi.
4. PointR zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania
o tym użytkowników, a jego aktualna wersja będzie każdorazowo dostępna na stronie
internetowej portalu www.pointr.pl od momentu jego opublikowania.
5. Prawo do publikacji ogłoszeń zawartych na portalu PointR oraz zamieszczanych
za pośrednictwem PointR na innych portalach, serwisach i mediach społecznościowych,
które obsługuje PointR mają tylko uprawnione podmioty.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem bok@pointr.pl
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