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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ  
„OPUBLIKUJ DARMOWE OGŁOSZENIE DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY” 

 
§ 1. DEFINICJE 

 
Definicje użyte w Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób: 
 

1. Regulamin Akcji Promocyjnej, Regulamin – niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej 
„Opublikuj Darmowe Ogłoszenie dla Uchodźców z Ukrainy”, znajdujący się pod 
adresem https://www.goldenline.pl/biznes/akcja-ogloszenia-dla-uchodzcow-z-ukrainy/  

2. Organizator – Goldenline Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, pod adresem al. Wojska 
Polskiego 8, 70-471 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w 
Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS  0000241921, kapitał zakładowy: 3 221 000,00 PLN, NIP 5262891445 oraz 
HRlink Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, pod adresem al. Wojska Polskiego 8, 70-
471 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000431372, kapitał 
zakładowy: 9 520,00 PLN, NIP 8513164774 (dla uniknięcia wątpliwości, Goldenline Sp. 
z o.o. oraz HRlink Sp. z o.o. są ujmowane w niniejszym Regulaminie Akcji Promocyjnej 
łącznie jako Organizator), 

3. Klient – przedsiębiorca, który zamierza wziąć udział w Akcji Promocyjnej poprzez 
opublikowanie Ogłoszenia Rekrutacyjnego kierowanego do uchodźców wojennych z 
Ukrainy w Serwisie Goldenline oraz serwisach partnerskich, zarówno Nowy Klient 
HRlink jak i Dotychczasowy Klient HRlink oraz Dotychczasowy Klient Goldenline.  

4. Ogłoszenie Rekrutacyjne – tekst dodany do Aplikacji przez Klienta, odpowiednio 
opisany kategoriami wyszukiwania i publikacji, o poszukiwaniu przez Klienta lub 
podmiotu na rzecz którego Klient działa osoby fizycznej w celu jej zatrudnienia bądź 
nawiązania współpracy – opublikowany w Serwisie Goldenline oraz serwisach 
partnerskich za pośrednictwem Aplikacji, 

5. Aplikacja – aplikacja ATS (Applicant Tracking System) dostępna pod adresem 
internetowym https://login.hrlink.pl jako usługa internetowa w modelu SaaS (Software 
as a Service), wspierająca proces rekrutacji online, a w tym w szczególności 
umożliwiająca publikację ogłoszeń rekrutacyjnych w Internecie, pozyskiwanie i 
gromadzenie danych kandydatów, zarządzanie projektami rekrutacyjnymi, współpracę 
z biznesem oraz zarządzanie kontami użytkowników i badanie skuteczności wybranych 
źródeł pozyskiwania kandydatów, której warunki są dostępne pod adresem 
internetowym: https://ats.hrlink.eu/ 

6. Nieodpłatna Wersja Aplikacji – zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Trial 
Aplikacji (określonym poniżej); bezpłatna Pełna wersja Aplikacji udostępniana 
Klientowi na okres 66 dni, posiadająca przygotowany przez Operatora zakres 
funkcjonalności mogących dotyczyć publikowania Ogłoszeń Rekrutacyjnych, zarówno 
w Serwisach Operatora, jak i w Serwisach Internetowych, jak i Modułów Dodatkowych. 
Operator zastrzega sobie prawo do udostępnienia różnej konfiguracji zakresu 
funkcjonalności i Modułów Dodatkowych, według własnej decyzji i w oparciu o 
zdiagnozowane potrzeby Klienta; 
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7. Półotwarta Wersja Aplikacji – zgodnie z definicją zawarta w Regulaminie Półotwartej 

Wersji Aplikacji (określonym poniżej); nieodpłatna wersja Aplikacji, która posiada 
ograniczony zakres funkcjonalności, umożliwiająca klientowi, wyłącznie publikowanie 
ogłoszeń w serwisie www.goldenline.pl nabytych za pośrednictwem 
Sklepu; Półotwarta wersja Aplikacji nie umożliwia Kandydatom aplikowania na 
ogłoszenia przez Aplikację. 

8. Serwis Goldenline – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym 
www.goldenline.pl, 

9. Polityka Prywatności Goldenline – polityka prywatności Serwisu Goldenline, 
znajdująca się pod adresem internetowym www.goldenline.pl/prywatnosc/,  

10. Serwis HRlink – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym 
www.hrlink.pl,  

11. Polityka Prywatności HRlink – polityka prywatności Serwisu HRlink, znajdująca się 
pod adresem internetowym www.hrlink.pl/polityka-prywatnosci/,  

12. Akcja Promocyjna – Akcja Promocyjna „Opublikuj Darmowe Ogłoszenie dla 
Uchodźców z Ukrainy”, której celem jest pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy 
szukającym pracy w Polsce poprzez udostępnienie darmowych ogłoszeń 
rekrutacyjnych Klientom, dedykowanych dla uchodźców wojennych z Ukrainy 
przebywających w Polsce. Szczegóły Akcji Promocyjnej widnieją pod adresem 
internetowym https://www.goldenline.pl/biznes/akcja-ogloszenia-dla-uchodzcow-z-
ukrainy/. Akcja promocyjna jest skierowana zarówno do nowych klientów HRlink Sp. z 
o.o. („Nowy Klient HRlink”), jak i dotychczasowych klientów HRlink Sp. z o.o. 
(„Dotychczasowy Klient HRlink”) oraz dotychczasowych klientów Goldenline sp. z o.o. 
(„Dotychczasowy Klient Goldenline”).  

 
Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie Akcji Promocyjnej, a pisane wielką literą, 
należy rozumieć w sposób określony w definicjach zamieszczonych, w przypadku korzystania 
przez Klienta z Aplikacji lub Nieodpłatnej Wersji Aplikacji, w Regulaminie Usługi Darmowego 
Dostępu do Aplikacji, znajdującym się pod adresem internetowym https://ats.hrlink.eu 
(„Regulamin Trial Aplikacji”) oraz, w przypadku korzystania  przez Klienta z Półotwartej 
Wersji Aplikacji, w Regulaminie Półotwartej Wersji Aplikacji, znajdującym się pod adresem 
internetowym https://ats.goldenline.pl/ („Regulamin Półotwartej Wersji Aplikacji”). 

 
§ 2. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Klient zgłasza chęć udziału w Akcji Promocyjnej poprzez uzupełnienie oraz wysłanie 
formularza dostępnego pod adresem internetowym 
https://www.goldenline.pl/biznes/ogloszenia-o-prace-hr-wspiera-ukraine/ („Formularz”). 
Wysłanie Formularza do Organizatora odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku 
„WYŚLIJ”, znajdującego się pod Formularzem, i jest równoznaczne z udzieleniem zgody 
na kontakt marketingowy z Klientem w celu przedstawienia mu oferty dostępu do 
Nieodpłatnej Wersji Aplikacji z dostępem do 10 Ogłoszeń Rekrutacyjnych zgodnie z 
warunkami Regulaminu.  

2. Przed zgłoszeniem chęci udziału w Akcji Promocyjnej, Klient ma obowiązek zapoznać się 
z Regulaminem Akcji Promocyjnej, Polityką Prywatności Akcji Promocyjnej, dostępną pod 
adresem internetowym https://www.goldenline.pl/biznes/akcja-ogloszenia-dla-uchodzcow-
z-ukrainy/ („Polityka Prywatności”), a także wszelkimi stosownymi regulaminami, 
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widniejącymi w Serwisie Goldenline oraz Serwisie HRlink („Regulaminy Organizatora”). 
Akceptacja Regulaminu Akcji Promocyjnej oraz Polityki Prywatności, a także Regulaminów 
Organizatora jest dobrowolna, jednak stanowi warunek przystąpienia do Akcji 
Promocyjnej. Udział w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację wskazanych wyżej 
Regulaminów i Polityki Prywatności. 

3. W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej i uzyskania możliwości publikacji Pakietu 
Ogłoszeń niezbędne jest zarejestrowanie Konta Klienta w Nieodpłatnej Wersji Aplikacji 
przez Nowych Klientów HRlink, posiadanie uprzedniego dostępu do Aplikacji w wersji 
bezpłatnej lub płatnej przez Dotychczasowych Klientów HRlink, lub posiadanie 
uprzedniego dostępu do Półotwartej Wersji Aplikacji przez Dotychczasowych klientów 
Goldenline lub rejestracja do Półotwartej Wersji Aplikacji przez Dotychczasowych klientów 
Goldenline..  

4. W ramach Akcji Promocyjnej, korzystając z usług dodawania Ogłoszeń Rekrutacyjnych 
oferowanych przez Organizatora, Klient po spełnieniu warunków określonych w 
Regulaminie może uzyskać prawo dostępu do usługi polegającej na nieodpłatnym 
opublikowaniu maksymalnie 10 Ogłoszeń Rekrutacyjnych kierowanych do uchodźców 
wojennych z Ukrainy („Pakiet Ogłoszeń”) w Serwisie Goldenline oraz serwisach 
partnerskich. Ogłoszenia Rekrutacyjne, o których mowa w niniejszym ustępie, będą 
publicznie dostępne przez okres 35 dni od dnia ich opublikowania w Serwisie Goldenline 
lub w serwisach partnerskich.  

5. Ogłoszenia Rekrutacyjne opublikowane w ramach Akcji Promocyjnej będą oznaczone 
nagłówkiem „Praca przyjazna dla ludzi z Ukrainy” w Serwisie Goldenline. 

6. Do przystąpienia do Akcji Promocyjnej niezbędne jest zaznaczenie „TAK” w odpowiedzi 
na pytanie „Czy chciałbyś zatrudnić na to stanowisko osoby z Ukrainy?” w Formularzu. Dla 
uniknięcia wątpliwości, zgłoszenie chęci udziału w Akcji Promocyjnej jest nieodpłatne. 
Niezależnie od powyższego, zgodnie z Regulaminami Organizatora lub umowami 
zawartymi między Organizatorem a Klientem, korzystanie z pozostałych usług 
Organizatora może być odpłatne.  

7. Dotychczasowy Klient HRlink po zweryfikowaniu przez Organizatorów spełnienia 
warunków określonych w Regulaminie, otrzyma Pakiet Ogłoszeń, który zostanie dodany 
do puli ogłoszeń, przysługującej Dotychczasowemu Klientowi HRlink w Aplikacji w 
momencie wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.  

8. Dotychczasowy Klient Goldenline po zweryfikowaniu przez Organizatorów spełnienia 
warunków określonych w Regulaminie, otrzyma Pakiet Ogłoszeń, który zostanie dodany 
do puli ogłoszeń, przysługującej Dotychczasowemu Klientowi Goldenline w Wersji 
Półotwartej Aplikacji w momencie wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.  

9. Nowy Klient HRlink po wysłaniu Formularza do Organizatorów i zweryfikowaniu przez 
Organizatorów warunków określonych w Regulaminie, zostanie skontaktowany z 
konsultantem lub innym reprezentantem Organizatorów celem weryfikacji oraz ustalenia 
potrzeb Nowego Klienta HRlink, a także, w wybranych przez Organizatora przypadkach, 
zaprezentowania Nieodpłatnej Wersji Aplikacji („Prezentacja”). Po dokonaniu weryfikacji 
oraz, w wybranych przez Organizatora przypadkach, Prezentacji, Nowy Klient HRlink 
otrzyma na wskazany w Formularzu adres e-mail link aktywacyjny, który umożliwia 
założenie i aktywację Konta Klienta w Nieodpłatnej Wersji Aplikacji oraz uzyskanie dostępu 
do Pakietu Ogłoszeń zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.  

10. Pakiet Ogłoszeń zostaje przyznany na okres 30 dni na żądanie Klienta, po upływie których 
Klient traci możliwość nieodpłatnej publikacji kolejnych Ogłoszeń Rekrutacyjnych w 
ramach Akcji Promocyjnej.  
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11. Dla uniknięcia wątpliwości, wszystkie Ogłoszenia Rekrutacyjne opublikowane przed 
upływem wskazanego w ust. 9 powyżej 30-dniowego terminu, będą dostępne publicznie 
przez okres 35 dni.  

12. Organizator zastrzega możliwość natychmiastowego zablokowania Klientowi możliwości 
udziału w Akcji Promocyjnej lub usunięcia opublikowanych w ramach Akcji Promocyjnej 
ogłoszeń w następujących przypadkach: 

a. wyczerpania wskazanego w ust. 4 powyżej Pakietu Ogłoszeń,  
b. zamieszczenia przez Klienta ogłoszenia w celach innych niż działania rekrutacyjne, 
c. zamieszczenia przez Klienta Ogłoszenia Rekrutacyjnego niezgodnego z prawem 

lub potrzebami rekrutacyjnymi, a w szczególności określenia stanowiska w sposób 
wprowadzający w błąd potencjalnych kandydatów, 

d. naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu Akcji Promocyjnej, Regulaminów 
Organizatora, Polityki Prywatności, lub Polityki Prywatności Goldenline albo Polityki 
Prywatności HRlink,   

e. odwołania przez Organizatora Akcji Promocyjnej. 
13. Akcja Promocyjna trwa od dnia ogłoszenia Regulaminu do odwołania.   

 
§ 3. INNE POSTANOWIENIA 

1. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej 
odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności Akcji Promocyjnej, widniejącą pod adresem 
internetowym https://www.goldenline.pl/biznes/akcja-ogloszenia-dla-uchodzcow-z-
ukrainy/. W przypadku korzystania przez Klienta z Serwisu HRlink lub Serwisu Goldenline, 
zastosowanie będą miały również przepisy Polityki Prywatności HRlink lub Polityki 
Prywatności Goldenline. W razie wybrania możliwości publikacji ogłoszeń w serwisach 
partnerskich, znajdują zastosowanie Polityki Prywatności i regulacje tych serwisów. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Akcji Promocyjnej mają 
odpowiednio zastosowanie postanowienia Regulaminu Trial Aplikacji, Regulamin Wersji 
Półotwartej Aplikacji oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.   

3. Organizator zachowuje prawo do jednostronnej zmiany treści Regulaminu Akcji 
Promocyjnej. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane pod adresem 
internetowym https://www.goldenline.pl/biznes/akcja-ogloszenia-dla-uchodzcow-z-ukrainy/ i 
będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji. 
 

 


