Regulamin korzystania ze strony internetowej
KALKULATOR OUTPLACEMENT Lee Hecht Harrison DBM
§1
(przedmiot regulaminu, administrator i użytkownicy)
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest strona internetowa (zamiennie nazywana „portalem”
lub „Kalkulatorem Outplacementu”) działająca po adresem URL www.outplacementkalkulator.pl
wraz z podstronami dostępnymi przed i po zalogowaniu na koncie Użytkownika.
2. Strona została przygotowana i udostępniona użytkownikom w celach informacyjnych, aby
ułatwić potencjalnym klientom dostęp do szczegółowych informacji handlowych o usłudze
outplacement oferowanej przez właściciela, niezbędnych na wstępnym etapie postępowania
ofertowego. Strona zawiera wiążące i rzetelne informacje handlowe, nie jest jednak pełną ofertą
handlową w rozumieniu kodeksu spółek handlowych polskiego prawa.
3. Właścicielem i administratorem strony jest firma Development and Business Consulting
Gniazdowski i Partnerzy Sp. Komandytowa, prowadząca działalność konsultingową pod marką
Lee Hecht Harrison DBM Polska, z siedzibą w Łodzi, ul. Piwna 3 lok 7, wyłączny reprezentant na
polskim rynku marki Lee Hecht Harrison.
4. Użytkownikiem niniejszej strony w jej pełnej wersji, obejmującej dostęp do podstron, ma każda
osoba dorosła, reprezentująca konkretne przedsiębiorstwo zarejestrowane w KRS, której
Administrator aktywuje dostęp do indywidualnego konta i która przestrzega zasad korzystania z
portalu, zapisanych w niniejszym regulaminie.
§2
Prawa i obowiązki Administratora strony
1. Serwis Kalkulator Outplacementu jest stroną informacyjną, o charakterze wstępnej oferty
handlowej dla sektora B2B (business to business - czyli dla podmiotów biznesowych, a nie osób
fizycznych) dlatego Administrator zastrzega sobie prawo możliwości odmowy aktywacji konta
użytkownika wybranym osobom, które nie są zainteresowane zakupem produktów firmy. W
szczególności dotyczy to:
a) Pracowników naukowych, studentów, uczniów, dziennikarzy i innych osób, które chcą
pozyskać informacje o produktach firmy w celach edukacyjnych, a nie handlowych. Na potrzeby
edukacyjne wyżej wymienionych grup odpowiadają inne strony Administratora, w tym w
szczególności ogólnodostępna strona internetowa www.lhhpolska.pl. b) Pracowników firm
konsultingowych, doradczych i szkoleniowych świadczących usługi bezpośrednio lub pośrednio
konkurencyjne wobec usług Lee Hecht Harrison. c) Freelancerów, konsultantów prowadzącym
działalność doradczą będącą pośrednio lub bezpośrednio konkurencyjną wobec usług Lee Hecht
Harrison.
d) Osób fizycznych, które chciałyby zakupić sobie usługi firmy prywatnie płacąc za nie osobiście.
Dla takich osób firma Lee Hecht Harrison przygotowała inną informacyjną witrynę internetową,
dostępną pod adresem URL: http://bit.ly/TwojOutplacementLHH
2. Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić jak najwyższy poziom usług dostępnych
w ramach Kalkulatora Outplacementu, publikując na stronie internetowej wiarygodne,
sprawdzone i rzetelne informacje oraz sprawne narzędzia umożliwiające klientowi wstępne
oszacowanie zakresu możliwego do realizacji programu outplacement oraz jego szacunkowych
kosztów.
3. W przypadku czasowej lub przedłużającej się przerwy w świadczeniu usług z jakiegokolwiek
powodu, Administrator wyłączony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności,
w tym
odpowiedzialności prawnej za szkody materialne czy moralne spowodowane niedostępnością
usługi.
4. Administrator ma prawo do zablokowania konta każdego Użytkownika, który łamie zasady
zapisane w tym Regulaminie oraz przyjęte zasady i normy korzystania z tego typu serwisów (np.:
udostępnianie swoich indywidualnych haseł dostępowych osobom trzecim w celu zalogowania
się przez nie na stronę, zwłaszcza jeśli dotyczy to grupy osób opisanych w punkcie 1 niniejszego
paragrafu).
5. Administrator ma obowiązek skasować konto Użytkownika na wyraźne życzenie tego
ostatniego, potwierdzone na piśmie (np.: drogą mailową/pocztą elektroniczną lub przez

wiadomość telefoniczną sms). Po usunięciu konta, ani Administrator ani Użytkownik nie będą
mieć dostępu do żadnych danych z nim związanych.
§3
Rejestracja, dostęp do portalu i akceptacja Regulaminu
1. Warunkiem korzystania z portalu jest rejestracja Użytkownika, skutkująca założeniem
indywidualnego imiennego konta oraz akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Kalkulatora
Outplacementu.
2. Indywidualne konto Użytkownika jest automatycznie zakładanie po wypełnieniu formularza
rejestracyjnego dostępnego na podstronie portalu dedykowanej logowaniu. Każde założone przez
Użytkownika imienne, indywidualne konto musi zostać aktywowane przez Administratora stron,
po uprzednim zweryfikowaniu uprawnień zarejestrowanego Użytkownika do utworzenia konta
na portalu (w szczególności patrz § 1 pkt 4 oraz §2 pkt 1).
3. Aktywowanie założonego konta przez Administratora jest warunkiem dostępu do wszystkich
treści Kalkulatora Outplacementu i pełnej funkcjonalności strony internetowej.
4. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza że, dane podane w formularzu rejestracji są
kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
§4
Obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik zobowiązany jest do:
a) Przestrzegania Regulaminu,
b) Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
§5
Ograniczenia techniczne i merytoryczne
1. Administrator zastrzega, że nie odpowiada za opóźnienia w działaniu portalu w przypadkach
niezależnych od niego, w szczególności spowodowanymi awariami sieci Internetu lub łącz
telekomunikacyjnych, a tym samym nie gwarantuje ani parametrów dostępności ani przydatności
Kalkulatora Outplacementu.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników
zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych), niezależnie od
Administratora,
b) Szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
c) Szkodę wynikającą z dostępu do Konta lub Profilu Użytkownika osób nieuprawnionych, które
są wyłączną konsekwencją nieostrożności Użytkownika,
d) Szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
3. Administrator zastrzega sobie prawo do: okresowego wyłączania dostępności portalu w celu
jego rozbudowy lub konserwacji, natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług w
przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu, zmiany parametrów Konta lub
Profilu Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Kalkulatora Outplacementu, zakończenia
świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości portalu po
opublikowaniu na stronie HOME odpowiedniej informacji.
§6
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieunormowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia
Kodeksu Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego.
2. Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w
poszanowaniu słusznego interesu drugiej Strony.
3. Użytkownicy Kalkulatora Outplacementu są zobowiązani do kontrolowania zmian w
Regulaminie.

