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REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO HRPOWERMENTOR.COM 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://hrpowermentor.com (dalej jako: ,,hrpowermentor.com", ,,Serwis 

Internetowy" lub „Serwis"). 

Hrpowermentor.com jest portalem z branży HR, w ramach którego Usługodawca umożliwia korzystanie z oferowanych przez niego usług w formie online, jak i stacjonarnie, zakup 

oferowanych przez niego Produktów jak i przeglądanie dostępnego w ramach Serwisu Bloga. 

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji 

przez Użytkownika o korzystaniu zhrpowermentor.com, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. 

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem. 

Zespól hrpowermentor.com 
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1) O NAS 

Właścicielem i administratorem hrpowermentor.com jest HR POWER MENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres 

do doręczeń: Al.Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438902; sąd rejestrowy, 

w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wWarszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał 

zakładowy w wysokości; 200 OOO zł; NIP: 5213639616; REGON: 146368758
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adres poczty elektronicznej: office@hrpowermentor.com oraz numer telefonu kontaktowego: +48 

603 516 241. 

2) DEFINICJE 

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

BLOG - Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym pod nazwą Strefa Wiedzy i prowadzony przez Usługodawcę dla odwiedzających Serwis 

Internetowy 

FORMULARZ KONTAKTOWY - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający nawiązanie kontaktu z Usługodawcą i przesłanie 

mu zapytania. 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA- Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia i stworzenie Konta, 

w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 zezm.). 

KONTO - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów i funkcjonalności 

dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz Informacje o jego działaniach w Serwisie 

Internetowym. 

KLIENT, UŻYTKOWNIK - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także 

osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej albo która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Usługodawcą 

i akceptująca Regulamin. 

NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e·mail, która umożliwia 

wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego m.in. informacje 

o nowościach w Serwisie Internetowym, materiały promocyjne itp. 

PRAWO AUTORSKIE - ustawa oprawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 zezm.). 













1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego można złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: office@hrpowermentor.com lub 

pisemnie na adres: Al.Jana Pawia II 22, 00-133 Warszawa. 

2. Zalecane jest podanie wopisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) 

roszczenie Usługodawcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację -ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane 

w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, niepóżniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

19) REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). 

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. 

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: office@hrpowermentor.com lub pisemnie na adres: Al.Jana Pawła 

II 22, 00-133 Warszawa. 

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) 

żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz(3) danych 

kontaktowych składającego reklamację-ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie 

zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, 

wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być 

obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 

6. Klient, którywykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Customeritum ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek 

z dopiskiem HRPOWERMENTOR. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. 

7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona. 

20) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI !DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 

roszcze1i oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: 

https://uokik.gov.p[fpozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: 

Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania 

sporów konsumenckich. 

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek 

o rozstrzygnięcie sporu dostałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego 

rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności 

gospodarczej przez Usługodawcę); oraz(3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona 

konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem 

porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna woni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie 

wg taryfy operatora). 

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami 

na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów 

i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy 

oświadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php). 

21) PRAWA AUTORSKIE 

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów 

i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia. 

2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. 

22) POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowy zawierane poprzez hrpowermentor.com zawierane są zgodnie z prawem polskim iw języku polskim. 

2. Zmiana Regulaminu -Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług 

Elektronicznych, zmiany w zakresie usług lub modelu działalności -w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony 

Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz384[1) Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony 

o zmianach inie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem 

jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. 

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągle (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden 

sposób naruszać praw nabytych Użytkowników/Klientów przed dniem wejścia wżycie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już 

składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. 

4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, 

których nie można wyłączyć wdrodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, 

których nie można wyłączyć w drodze umowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; 

ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r .  (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 zezm .); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 




