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Regulamin świadczenia usług Jobile 

Wersja obowiązująca od 1 marca 2020 

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi o nazwie
Jobile przez spółkę GoldenLine Sp. z o.o.

2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu
strony WWW lub złożenie Zamówienia (bez względu na kanał komunikacji e-mail, fax
itp.) jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności
sporządzenia odrębnej umowy.

§2. Definicje

Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: 

1. Usługodawca – spółka GoldenLine Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy al. Wojska
Polskiego 8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem 241921, NIP: 5262891445, będąca właścicielem: portalu
„GoldenLine.pl” uprawnionym do dysponowania jego zasobami oraz serwisu jobile.pl

2. Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy
o świadczeniu usług będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w
związku z tą działalnością, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą
elektroniczną na zasadach poniżej określonych.

3. Strona – Usługodawca lub Usługobiorca.
4. Portal – serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://www.goldenline.pl.
5. Użytkownik – każdy zarejestrowany w Portalu internauta zgodnie z regulaminem

użytkownika Portalu.
6. Jobile – odpłatne usługi rekrutacyjne, określone niniejszym Regulaminem, zgodne ze

złożonym Zamówieniem, wykonanie których następuje przez wysyłanie i odbieranie
danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie
usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane
za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

7. Zamówienie – jest to indywidualnie wypełniony formularz zamówienia podpisany
przez Usługobiorcę, bez względu na kanał jego złożenia online czy offline.

8. Panel Jobile – Panel umożliwiający zarządzanie wykupionymi usługami rekrutacyjnymi
Jobile w Portalu.

9. Login - ciąg znaków służących do identyfikacji Usługobiorcy.
10. Hasło - ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do

Jobile
11. Rejestracja - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy danych

Usługobiorcy niezbędnych do realizacji usługi internetowej.
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12. Kandydat –Użytkownik lub inna osoba fizyczna, której dane dotyczące przebiegu
kariery są przetwarzane przez Usługodawcę na polecenie Usługobiorcy.

13. Kampania rekrutacyjna – jest to działanie rekrutacyjne prowadzone za
pośrednictwem Usługodawcy które wykonuje się o parametry ustalone z Usługobiorcą.
Parametry niezbędne do przeprowadzenia Kampanii to w szczególności precyzyjnie
określone stanowisko, jeden obszar na którym będzie prowadzona Kampania oraz inne
wymagane przez Usługodawcę parametry.

14. Administrator Danych - podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania
danych osobowych Kandydatów, tj. Usługobiorca.

15. Procesor - podmiot, który na polecenie Administratora przetwarza dane osobowe
Kandydatów, tj. Usługodawca.

16. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

§3. Ogólne warunki świadczenia Usług

1. Złożenie Zamówienia na Jobile następuje przez podpisanie i dostarczenie formularza
Zamówienia:

a. na podany przez Usługodawcę numer faxu lub poprzez przesłanie na adres:
cc@goldenline.pl oraz dokonanie płatności online i samodzielną realizację
Usługi,

b. za pośrednictwem przedstawiciela handlowego Usługodawcy oraz dokonanie
płatności online i samodzielną realizację Usługi,

c. za pośrednictwem przedstawiciela handlowego Usługodawcy oraz dokonanie
płatności i realizację Usługi na zasadach indywidualnie ustalonych z
przedstawicielem handlowym.

2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia usługi Jobile w pełnym zakresie
jest otrzymanie przez Usługodawcę wynagrodzenia, chyba że co innego wynika z
ustaleń pomiędzy Stronami i ustalenia te zostały uwzględnione w Zamówieniu
zaakceptowanym przez Usługodawcę.

3. W momencie otrzymania przez Usługodawcę Zamówienia, Usługodawca rozpoczyna
świadczenie usług Jobile poprzez zarezerwowanie zasobów niezbędnych do realizacji
Zamówienia.

4. Zamówione usługi rekrutacyjne Jobile są możliwe do wykorzystania przez 12 miesięcy
od momentu złożenia Zamówienia. W przypadku nieskorzystania z usługi w
powyższym terminie przez Usługobiorcę, bez względu na przyczynę, Zamówienie
uznaje się za wykonane w całości i bez zastrzeżeń.

5. Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji, w maksymalnym dozwolonym przez
prawo zakresie, co do przydatności dla określonego celu lub braku wad Jobile.

6. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i nie zgłasza zastrzeżeń co do faktu, iż
Usługodawca zbiera informacje związane z funkcjonowaniem usługi rekrutacyjnej
Jobile. Informacje te będą wykorzystywane przez Usługodawca, w szczególności w
celach naprawy lub rozwoju usługi.

7. Jeżeli dla właściwego świadczenia usługi Jobile Usługobiorca dostarcza jakiekolwiek
utwory chronione postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Usługobiorca uzyska stosowne zgody osób uprawnionych – dysponentów takich praw,
celem upoważnienia Usługodawcy do korzystania z takich utworów zgodnie z ich
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przeznaczeniem i w celu realizacji Usług, na polach eksploatacji określonych 
postanowieniami art. 50 cyt. ustawy. Upoważnienie, o którym mowa powyżej zawierać 
będzie także upoważnienie do wykonywania praw zależnych do takich utworów oraz 
do udzielania ewentualnych licencji lub sublicencji przez Usługodawcę na rzecz osób 
trzecich, o ile będzie to niezbędne dla należytego wykonywania Usług.  

8. Usługobiorca ponosi wszystkie ewentualne koszty związane ze wszelkimi roszczeniami
osób trzecich wniesionymi przeciwko Usługodawcy opartymi na zarzucie naruszenia
praw autorskich przez umieszczenie na Portalu lub w Serwisie utworów, o których
mowa w ustępie 4 powyżej.

9. Usługobiorca oświadcza, że wszelkie majątkowe prawa autorskie do utworów
powstałych w związku z wykonaniem Usług i w ramach świadczenia Usług
rekrutacyjnych przez Usługodawcę pozostaną przy Usługodawcy.

10. Prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do wszystkich utworów, a
także do elementów stanowiących samodzielne części innych utworów i innych dzieł
będących przedmiotem praw własności intelektualnej, stworzonych przez
Usługodawcę, w wyniku wykonywania obowiązków z niniejszego Regulaminu,
przysługują wyłącznie Usługodawcy od chwili ustalenia ich postaci, chociażby w formie
częściowej

11. Usługobiorca nie nabywa w żadnym wypadku jakichkolwiek majątkowych praw
autorskich do szat graficznych zamieszczanych w Portalu lub w Serwisie w stosunku
do ogłoszeń rekrutacyjnych.

12. Usługobiorca udziela licencji na używanie swoich logotypów lub nazwy
udostępnionych Usługodawcy w celu prawidłowego wykonania Zamówienia.
Usługobiorca uprawniony będzie do używania powyższych logotypów lub nazwy w
ramach swojej działalności w celach marketingowych i reklamowych własnych usług,
w szczególności umieszczenia ich na stronie internetowej lub prezentacjach. Licencja
powyższa jest bezterminowa.

§4. Rodzaj i zakres świadczonych usług

Niniejszy regulamin obejmuje następujące rodzaje: 

1. Jobile - na który składają się funkcjonalności określone w aktualnej ofercie Usługodawcy, w
szczególności:

• Przygotowanie ogłoszenia o pracę dla Usługobiorcy na szablonie
Usługodawcy;

• Publikacja ogłoszenia Usługobiorcy na Portalu na 35 dni na jedną Kampanię
rekrutacyjną oraz w agregatorach;

• Wysłanie wiadomości z ofertą pracy do wyselekcjonowanych
Kandydatów przez Usługodawcę, poprzez e-mail lub za pomocą wewnętrznej
narzędzi Usługodawcy (w szczególności Wyszukiwarki Kandydatów);

• Ręczną selekcję Kandydatów pod kątem przydatności dla danej Kampanii
rekrutacyjnej Usługobiorcy.

§5. Warunki świadczenia Usług

1. Usługodawca świadczy usługi rekrutacyjne Jobile na rzecz Usługobiorcy, w zakresie i
warunkach określonych w Zamówieniu oraz niniejszym Regulaminie.

2. Usługodawca zobowiązuje się:
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a. przyznać Usługobiorcy dostęp do Panelu Jobile poprzez przekazanie loginu i hasła, za
poufność których odpowiada Usługobiorca,

b. świadczyć usługi rekrutacyjne Jobile z należytą starannością.
3. Usługobiorca zobowiązuje się w szczególności do:

 . korzystania z usługi rekrutacyjnej Jobile zgodnie z jej przeznaczeniem oraz 
zgodnie z wykupionym pakietem, o których mowa w §4; 
a. ścisłej współpracy z Usługodawcą przy realizacji usługi rekrutacyjnej Jobile;
b. terminowego dostarczenia wszystkich wymaganych przez Usługodawcę
materiałów, informacji i zdjęć niezbędnych do wykonania usług rekrutacyjnych Jobile,
zgodnych z wytycznymi Usługodawcy;
c. terminowego przestrzegania warunków płatności.

4. Wymagania techniczne sprzętu Usługobiorcy niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym Usługodawcy: a) dostęp do sieci Internet,

b. posiadanie konta e-mail,
c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer,
Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji,
d. posiadanie konta w Portalu.

5. Usługobiorca, składając Zamówienie, określa parametry, które Usługodawca powinien
wziąć pod uwagę przy świadczeniu usługi Jobile i przedstawianiu kandydatów do pracy
Usługobiorcy.
6. Usługodawca ma prawo odmowy rozpoczęcia danej usługi rekrutacyjnej Jobie, w
przypadku niedostarczenia przez Usługobiorcę materiałów, informacji lub zdjęć w terminach
określonych przez Usługodawcę w toku realizacji Zamówienia. Prawo odmowy przysługuje
Usługodawcy również w przypadku, kiedy realizacja Zamówienia godziłaby lub była sprzeczna
z interesem Usługodawcy.

7. Wszelkie opóźnienia Usługodawcy w rozpoczęciu realizacji danego Zamówienia,
będące skutkiem działania lub zaniechania Usługobiorcy, w szczególności tych o których
mowa w pkt 3 lit c) powyżej, będą powodować przesunięcie terminu realizacji
Zamówienia o okres opóźnienia. Usługodawca nie będzie ponosił jakiejkolwiek
odpowiedzialności z tego tytułu, a realizację uznaje się za zakończoną w pierwotnym
terminie.
8. Usługobiorca oświadcza, że nie przeniesie żadnego prawa do używania usługi
Jobile, ani zobowiązania wynikającego z niniejszego Regulaminu na jakąkolwiek osobę
trzecią bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca zastrzega
sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług Jobile, w przypadku powzięcia
wiadomości o nieuprawnionym korzystaniu z Jobile przez osoby trzecie.
9. Usługodawca może przenieść uprawnienia do używania Jobile pomiędzy
pracownikami Usługobiorcy w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku
Usługobiorcy o zmianę osoby uprawnionej. Usługodawca może odmówić przeniesienia
uprawnienia, o którym mowa powyżej bez podania przyczyny

§6. Płatność

1. Podstawą do określenia wynagrodzenia za Jobile jest oferta przedstawiona na stronie
internetowej http://jobile.pl

2. Płatność dokonywana jest po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie
internetowej związanej z ofertą Jobile.

3. Dokonanie płatności o których mowa w punkcie powyżej może nastąpić:
a. przelewem on-line,
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b. kartą on-line.
4. Pośrednikiem w realizacji płatności za pomocą karty płatniczej i przelewów online jest

firma PayU S.A, opisana na stronie internetowej http://payu.pl/. Usługobiorca nie
ponosi z tego powodu żadnych dodatkowych kosztów.

5. Wynagrodzenie za Jobile powinno zostać przekazane na konto PayU S.A.
wyszczególnione w Zamówieniu.

6. Ceny podane w cennikach są cenami netto i do wszystkich cen zawartych na fakturach
VAT zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi
przepisami prawa.

7. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Usługodawcę jest realizacja Zamówienia.
8. W przypadku płatności klasycznym przelewem Usługobiorca zobowiązuje się uiścić

należność w terminie określonym w formularzu Zamówienia po otrzymaniu od
Usługodawcy faktury pro-forma. Wówczas podstawą wystawienia faktury będzie
zapłata za fakturę pro-forma przez Usługobiorcę.

9. W terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia i przed otrzymaniem należności,
Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od świadczenia Usług ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku zalegania przez Usługobiorcę z płatnościami za inne
usługi.

10. Po złożeniu Zamówienia na Usługi w Portalu, Usługobiorca będzie uprawniony do
rezygnacji z dalszego świadczenia Usług w każdym czasie, przez wysłanie informacji
o rezygnacji z Usługi na adres e-mail Usługodawcy lub na numer faxu Usługodawcy.
Jeżeli informacja o rezygnacji z Usługi, o której mowa powyżej, zostanie przesłana w
dniu rozpoczęcia świadczenia Usług lub później, Usługodawcy będzie przysługiwało
100% wartości wynagrodzenia wynikającego z Zamówienia.

§7. Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę mogącą powstać po
stronie Usługobiorcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług,
o ile szkoda nie powstała z wyłącznej winy Usługodawcy.

2. Usługodawca nie będzie odpowiedzialny w żadnym przypadku za utracone korzyści
Usługobiorcy powstałe w związku z powstałą po jego stronie szkodą.

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze świadczeniem lub odmowy
świadczenia Usług w każdym momencie, jeśli w mniemaniu Usługodawcy, treść lub
forma Usług będzie niezgodna z prawem, będzie stanowić ofertę konkurencyjną w
stosunku do działalności Usługodawcy lub będzie w inny sposób niedopuszczalna.

4. W maksymalnym, dozwolonym przez obowiązujące przepis prawa zakresie,
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego lub jakiejkolwiek
osoby trzeciej za żadne szkody rzeczywiste, pośrednie, specjalne, domniemane lub
wtórne (łącznie z utratą zysków lub utratą danych w związku z wykonaniem
Zamówienia).

5. Całkowita łączna odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy z tytułu straty lub
szkód wynikająca z wszelkich roszczeń, żądań lub postępowań w ramach Umowy lub w
związku z jej wykonaniem, niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem
ograniczona zostaje do kwoty 7800 PLN (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych).

§8. Reklamacje  
1. Usługodawca udostępnia adres poczty elektronicznej reklamacje@goldenline.pl służący

do przesyłania zapytań i reklamacji.
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2. Reklamacje można wnieść w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługa była lub miała
być wykonana.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od momentu dostarczenia
reklamacji przez Usługobiorcę.

4. Reklamacja musi w szczególności zawierać przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją
uzasadniające.

5. W przypadku niedotrzymania terminów dla wykonania aktów staranności, reklamacja
nie będzie uznana.

§9. Dane Osobowe

1. Usługodawca będzie przekazywał dane osobowe wyselekcjonowanych Kandydatów do
pracy do Usługobiorcy. Usługobiorca od tego momentu stanie się Administratorem
danych osobowych Kandydata.

2. Usługobiorca zwalnia Usługodawcę z obowiązków informacyjnych względem osób,
których dane przetwarza w celach rekrutacyjnych oraz zobowiązuje się do wypełnienia
tych obowiązków samodzielnie – pod rygorem wszelkiej odpowiedzialności
przewidzianej odpowiednimi przepisami prawa.

3. Usługodawca udostępnia narzędzia pozwalające spełnić wobec Kandydatów Obowiązki
informacyjne przez Usługobiorcę, a także zapewnia możliwość realizacji praw
Kandydatów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów Prawa.

4. Dane osobowe Kandydatów przekazanych Usługobiorcy przetwarzane będą przez
okres świadczenia Usługi oraz przez okres 3 lat od daty jej zakończenia w zakresie
niezbędnym do obrony tj. do momentu zakończenia biegu terminu przedawnienia się
roszczeń związanych z wykonaniem Usługi.

5. W celu poprawnego korzystania z Usługi, Usługobiorca udostępni Usługodawcy dane
osobowe Użytkownika, który będzie mógł zarządzać Usługami Usługobiorcy.

6. W trakcie korzystania przez Usługodawcę z Usług dane dotyczące wykorzystania Usługi
(w tym historia korzystania oraz cookies) będą przetwarzane w celu lepszego
dostosowania Usługi do potrzeb Usługodawcy. Podstawą prawną do takiego działania
jest uzasadniony Interes Usługodawcy, polegający na serwisowaniu i rozwoju swoich
Usług.

7. Na podstawie Regulaminu Usługobiorca zleca Usługodawcy do przetwarzania dane
osobowe określone w Umowie („Dane osobowe”).

8. Usługodawca przetwarza Dane osobowe wyłącznie w celu poprawnego świadczenia
Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania.

9. Usługodawca zobowiązany jest do:
a. stosowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających

Dane osobowe, na zasadach określonych w art. 32 Rozporządzenia; 
b. pomagania Usługobiorcy w wywiązywaniu się z obowiązków określonych

w art. 
32-36 RODO;

c. przetwarzania Danych osobowych wyłącznie na udokumentowane
polecenie Usługobiorcy, chyba że obowiązek taki nakłada na niego
obowiązujące prawo krajowe lub unijne; w takim przypadku przed
rozpoczęciem przetwarzania Usługodawca informuje Usługobiorcę o tym
obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji
z uwagi na ważny interes publiczny;
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d. pomagania Usługobiorcy poprzez odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania
osoby, której dane dotyczą,
e. zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych
osobowych zobowiązywały się do zachowania tajemnicy, chyba że będą to
osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy na podstawie ustawy;
f. w razie stwierdzenia naruszenia ochrony Danych osobowych,
powiadomienia Usługobiorcy o takim naruszeniu niezwłocznie, lecz nie
później niż w ciągu 24 godzin od jego wykrycia,

g. po zakończeniu Umowy, zależenie od decyzji Usługobiorcy, usunięcia lub zwrotu
Danych osobowych oraz usunięcia ich wszelkich kopii, chyba że przepisy prawa
bezwzględnie obowiązującego przewidują inaczej.
10. Usługodawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania Danych
osobowych dalszym podmiotom przetwarzającym, na co Usługobiorca wyraża zgodę.
11. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy informacje niezbędne do wykonywania jego
obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania Danych osobowych. Usługodawca
umożliwia Usługobiorcy przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, w zakresie dotyczącym
powierzenia przetwarzania Danych osobowych i zapewni współpracę w tym zakresie.
12. Usługodawca jest uprawniony do upoważnienia osób działających na jego rzecz, w tym
dalszych podmiotów przetwarzających, do przetwarzania Danych osobowych w imieniu
Usługobiorcy, w tym do wydawania tym podmiotom w imieniu Usługobiorcy poleceń
dotyczących przetwarzania Danych osobowych.
13. Usługodawca może przekazać Dane osobowych do państw trzecich (tj. poza terytorium
EOG), z tym zastrzeżeniem, że zapewni, iż taki transfer będzie odbywać się w zgodzie z
właściwymi przepisami Rozporządzenia.

§10. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu
teleinformatycznego Usługodawcy, mogących powodować czasowe utrudnienia lub
uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Usług. Terminy prac i przewidywany
czas ich trwania będą komunikowane Usługobiorcy przed ich rozpoczęciem.

2. "Informacje Poufne" obejmują wszelkie dane zastrzeżone oraz inne informacje
ujawnione przez jedną ze Stron drugiej Stronie na piśmie lub w każdy inny sposób.
Informacjami Poufnymi nie są informacje powszechnie dostępne, które były w
posiadaniu Strony otrzymującej przed ich ujawnieniem przez jedną ze Stron, bądź
które zostały opracowane niezależnie przez Stronę otrzymującą bez wykorzystania
Informacji Poufnych. Żadna ze Stron nie będzie korzystać z Informacji Poufnych
drugiej Strony ani ich ujawniać bez jej uprzedniej pisemnej zgody, chyba że takie
korzystanie lub ujawnienie będzie miało miejsce w celu wykonania zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy lub, jeżeli będzie wymagane na podstawie
odpowiednich przepisów prawa. Strona która będzie miała obowiązek ujawnienia
informacji zgodnie ze zdaniem powyżej zawiadomi uprzednio drugą Stronę o
konieczności ujawnienia Informacji Poufnych.

3. W przypadku uniemożliwienia emisji na skutek wystąpienia siły wyższej, w
szczególności awarii serwerów Usługodawcy lub nieprawidłowego działania sieci
Internet, Usługodawca zobowiązuje się zaoferować Usługobiorcy ekwiwalent – usługę
w postaci emisji usługi rekrutacyjnej w innym terminie.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz.93, z 1964 r. z późniejszymi zmianami), Ustawy o
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świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), ustawy Prawo 
telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. z późn. zmianami).  

5. Wszelkie sprawy sporne niemożliwe do rozstrzygnięcia w oparciu o przepisy niniejszego
regulaminu oraz Zamówienia, strony będą rozstrzygały w drodze pozasądowych
rokowań.

6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z zamówienia lub regulaminu jest
Sąd w Warszawie.

7. Wszelkie zmiany i zastrzeżenia dotyczące treści niniejszego Regulaminu, w każdym
przypadku wymagają zgody Stron, dla ważności której niezbędna jest forma
dokumentowa.




