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REGULAMIN KONKURSU 

„TAK TO MOGĘ PRACOWAĆ” 

(dalej „Regulamin”) 

 

A Postanowienia ogólne. 

 

1. Konkurs „TAK TO MOGĘ PRACOWAĆ” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez 

Eurozet Radio Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042292, posiadającą NIP 

5252208814, REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70.743.500 zł (dalej 

„Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

 

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Business.link spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą 

w Warszawie, Aleja Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa (dalej „Fundator”) oraz Organizator. 

 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające 

pełną zdolność do czynności prawnych posiadające konto na portalu społecznościowym Facebook i/lub 

Instagram. 

 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału: 

a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Fundatora lub spółek powiązanych kapitałowo z 

powyżej wymienionymi; 

b)  inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu; 

c)     osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec 

takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą 

pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we 

wspólnym pożyciu; 

d)         osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w 

wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości 

brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału. 

 

B. Czas trwania Konkursu. 

 

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na portalach społecznościowych Facebook i Instagram 

(dalej łącznie „Portale”) oraz na antenie Radia ZET w dniach od 1 do 31 sierpnia 2018 roku (dalej: „Czas 

trwania Konkursu”).W Czasie trwania Konkursu odbędzie się etap zgłoszeniowy (dalej „Etap zgłoszeniowy”) 

na Portalach w terminie od dnia 1 do 30 sierpnia 2018 roku, etap eliminacyjny (dalej „Eliminacje”) na Portalach 

w terminie od dnia 1 do 30 sierpnia 2018 roku,  zaś finały – w liczbie pięciu (dalej „Finał”)  odbędą się w 

dniach: 6, 13, 20, 27 i 31  sierpnia 2018 roku w programie Radia ZET w godzinach 12:00-15:00.  

 

 

 

C. Komisja Konkursowa. 

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny 

prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz 

interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą 

osoby delegowane przez Organizatora. 

 

D. Nagrody. 

 

1. Nagrody w Konkursie: 

a) 5 (pięć) zestawów nagród w skład każdego wchodzi: Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6 oraz voucher 

uprawniający do skorzystania z 6-miesięcznego abonamentu na przestrzeń coworkingową do 
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wykorzystania w jednej wybranej z 16 lokalizacji Business Link (https://business.link/pl/lokalizacje/) 

ważnych do końca roku 2018 (można np. rozpocząć korzystanie w grudniu 2018 r. do maja 2019 r. 

włącznie, każdy zestaw o łącznej wartości 10 699 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną 

stanowiącą równowartość podatku od wygranej w wysokości 1 189  zł (dalej „Nagroda”). Warunkiem 

wykorzystania vouchera jest akceptacja pisemna Regulaminu Wewnętrznego Lokalizacji Business Link 

stanowiącego załącznik do Regulaminu. Usługę można aktywować w dowolnej z 16-stu lokalizacji 

Business Link w Polsce. W tym celu należy zgłosić się do Standard Excellence Managera danej 

lokalizacji. Za moment aktywacji usługi uznaje się akceptację pisemną Regulaminu Wewnętrznego 

Lokalizacji Business Link. Laureat konkursu może korzystać z każdej z 16-tu lokalizacji Business Link 

w Polsce, na zasadach określonych w Regulaminie Wewnętrznym Lokalizacji Business Link. 

 

2. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć w nim udział tylko jeden raz i wygrać tylko jedną Nagrodę w 

Konkursie.   

 

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu. 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest umieszczenie na jednym z Portali publicznego zdjęcia 

otagowanego dwoma hashtagami: #taktomogepracowac, #konkursRadioZET o tematyce: „Pokaż jak 

przyjemnie udaje Ci się wykonywać obowiązki służbowe”  (dalej „Projekt”) oraz zapoznanie się i 

akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Prawidłowe wykonanie Projektu w czasie trwania Etapu 

zgłoszeniowego stanowi zgłoszenie konkursowe (dalej „Zgłoszenie konkursowe”). Osoba wysyłająca 

Zgłoszenie konkursowe czyni to we własnym imieniu i staje się uczestnikiem Konkursu (dalej 

„Uczestnik”).    

 

2. Każdego dnia w czasie trwania Eliminacji, Komisja Konkursowa spośród dotychczas przesłanych 

Zgłoszeń konkursowych wybierze od 1 do maksymalnie 10 Zgłoszeń konkursowych, które zostaną 

skomentowane przez Organizatora na Portalu przez który Uczestnik nadesłał Zgłoszenie konkursowe 

(dalej „Komentarz”). Komentarz służy zweryfikowaniu Zgłoszenia konkursowego i w tym celu 

następuje pozyskanie danych w postaci imienia oraz numeru telefonu Uczestnika; Uczestnik, którego 

Projekt został skomentowany zobowiązany jest w celu dalszego udziału w Konkursie do udzielenia 

odpowiedzi na Komentarz zgodnie z zawartą w nim instrukcją. W instrukcji Komentarza Organizator 

każdorazowo zwróci się o przesłanie na wskazany adres email  imienia oraz numeru telefonu 

kontaktowego  Uczestnika, którego Projekt został skomentowany. 

 

3. Do każdego Finału spośród Zgłoszeń konkursowych, które zostały zakwalifikowane do Eliminacji,  

których autorzy udzielili odpowiedzi na Komentarz (tj. ich Zgłoszenia konkursowe zostały 

zweryfikowane) Komisja konkursowa kierując się pomysłowością i kreatywnością Projektu wybierze trzy 

Zgłoszenia do Konkursu w kolejności od 1 do 3 (dalej „Lista”). W Czasie trwania Konkursu 

przedstawiciel Organizatora oddzwoni do pierwszej osoby z Listy. Jeżeli Uczestnik odbierze telefon i nie 

zerwie połączenia wygrywa Nagrodę(dalej „Zwycięzca”). W celu uzyskania połączenia przedstawiciel 

Organizatora będzie oczekiwał 5 (pięć) sygnałów, a w przypadku gdy numer będzie zajęty podejmie 

jeszcze jedną próbę połączenia. W przypadku gdy przedstawiciel Organizatora nie uzyska połączenia 

pomimo zastosowania opisanej procedury, zadzwoni do następnego w kolejności Uczestnika Konkursu. 

Przedstawiciel Organizatora może podjąć próbę skontaktowania się z nie więcej niż 3 Uczestnikami. 

Jeżeli prowadzącemu nie uda się połączyć z żadnym z Uczestników Finału Konkursu Nagroda pozostaje 

w dyspozycji Organizatora Konkursu. 

 

4. Uczestnik Eliminacji zobowiązuje się do bycia dostępnym pod podanym przez niego numerem telefonu 

w Czasie trwania Konkursu.  

 

5. Uczestnik Eliminacji wyraża zgodę na przeprowadzenie z nim na żywo rozmowy na antenie Radia ZET 

lub nagranie rozmowy z nim przeprowadzonej i wyemitowanie jej na antenie Radia ZET. Rozmowa 

będzie dotyczyć Konkursu i Projektu przesłanego przez danego Uczestnika i będzie wyemitowana na 

antenie Radia ZET w Czasie trwania Konkursu. 

 

6. Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze Zwycięzcami telefonicznie bądź mailowo i poinformuje o 

sposobie odbioru Nagrody. 

https://business.link/pl/lokalizacje/
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7. Jeżeli w wyżej opisany sposób nie zostanie wyłoniony zwycięzca Nagrody, Nagroda przechodzi do 

dyspozycji Organizatora. 

 

 

F. Prawa autorskie. 

 

1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie Projekty , których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z 

Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zgodami, jest zgodne z obowiązującymi 

przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych. 

2. Przesyłając Projekt Uczestnik i oświadcza, że: 

a) przysługują mu prawa autorskie do każdego utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartego w Projekcie w zakresie niezbędnym do 

wykonania postanowień Regulaminu przez Uczestnika, w tym w szczególności udzielenia licencji, 

o której mowa w ust. 3 i 4 poniżej; 

b) zgłoszony przez niego Projekt nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz 

praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich; 

c) przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Projektu nie są przedmiotem zastawu oraz nie są 

obciążone prawem osób trzecich; 

d) wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku i/lub 

wizerunku dziecka udostępnionego w ramach Projektu na czas określony 1 roku na polach 

eksploatacji i w zakresie określonym w ust. 3 i 4 poniżej;  

e) z zastrzeżeniem lit. g, jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, którego wizerunek 

udostępniony jest w Projekcie – o ile taki został udostępniony;  

f) wykorzystanie wizerunku dziecka nie narusza prawa osób trzecich; 

g) w przypadku utrwalenia wizerunku osób trzecich w Projekcie dysponuje on pisemną zgodą osoby, 

której wizerunek utrwalono w pracy konkursowej, a w przypadku dziecka jest rodzica lub 

opiekuna, na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku takiej osoby w ramach Projektu w 

sposób określony w pkt F, a także na żądanie Organizatora doręczy skan lub oryginał 

oświadczenia dotyczącego zgody na rozpowszechnienie wizerunku.  

W przypadku, gdy oświadczenia, o których mowa powyżej okażą się nieprawdziwe, Uczestnik, zwolni z 

odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z 

roszczeniami osób trzecich. 

3. Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem Projektu do Konkursu udziela 

nieodpłatnej licencji i zgód Organizatorowi do korzystania z Projektu w okresie niezbędnym do 

przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników, bez ograniczeń terytorialnych na potrzeby związane z 

Konkursem, na następujących polach eksploatacji: 

a) wprowadzenie Projektu do pamięci komputera albo serwera Organizatora,  

b) wykorzystanie Projektu, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie Projektu 

każdą techniką, w tym m.in., zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek 

nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu,  

c) publiczne udostępnianie Projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie (w 

szczególności, ale nie wyłącznie, na stronie internetowej www.radiozet.pl  i platformach Instagram 

oraz Facebook) oraz telefonach komórkowych, 

4. Korzystanie z Projektów na polach eksploatacji określonych w ust. 3 lit. a. – c. powyżej, może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, 

w tym, jako część dzieła zbiorowego, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych 

modyfikacji itd. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez 

Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę i inne dostosowywanie Projektu do potrzeb Organizatora. 

http://www.radiozet.pl/
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5. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania ani rozpowszechniania Projektów. 

6. Niniejsza licencja zostaje udzielona na okres 1 roku od dnia dokonania Zgłoszenia konkursowego.  

7. Uczestnik zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania licencji prawa o których mowa w pkt F ust. 3 

oraz 9. nie zostaną przeniesione na osoby trzecie. 

8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich utworów wykorzystywanych w 

ramach Projektu. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem 

związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas 

tworzenia Projektu, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz 

osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia 

tych osób trzecich. 

9. Organizator zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody za dany Projekt nabywa prawa autorskie do Projektu 

na następujących polach eksploatacji:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b- publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym; 

d) w zakresie rozporządzania i korzystania z opracowania Projektu. 

G. Odbiór Nagród. 

 

1. Odbiór Nagród następuje osobiście w siedzibie Organizatora, w sposób wskazany przez Organizatora lub 

też Nagrody  zostaną wysłane do Zwycięzców Konkursu pocztą w terminie do 30 dni od dnia 

zakończenia Konkursu. 

 

2. Nagrody przyznane Zwycięzcom nie mogą być zamienione na inne nagrody rzeczowe ani też nie będzie 

możliwości wypłaty równowartości Nagrody w gotówce. 

 

3. Organizator, w przypadku, gdy powstanie taki obowiązek, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od 

osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.), przed wydaniem 

Nagród zwycięzcom Konkursu, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego 

zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%. 

 

H. Dane osobowe 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz na podstawie rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46 / WE. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest organizator - Eurozet Radio Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie („Administrator”), adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, NIP: 5252208814, 

REGON: 017270730, KRS 0000042292, adres e-mail: reklamacje@radiozet.pl, dyżury techniczne w dni 

robocze od pon. do pt. w godz. 10:00 – 16:00.  

3. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, istnieje możliwość skontaktowania się z 

nim za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.  

4. W celu uczestnictwa w Konkursie Organizator będzie zbierał jedynie nazwy profili na Portalu oraz 

ewentualne dane zawarte w Projekcie (np. wizerunek). Przy czym wizerunek nie jest przetwarzany jako 

dana biometryczna w celu zidentyfikowania osoby fizycznej (dana szczególnej kategorii).Od osób, 

których Projekty zostaną skomentowane przez Organizatora, zbierane będą dane osobowe w postaci 

imienia i numeru telefonu w celu wykonania połączenia na antenie Radia ZET. Od osób nagrodzonych 

mailto:iodo@eurozet.p
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będą dodatkowo zbierane dane w postaci: imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, adresu e-mail, 

adresu do korespondencji, prawidłowego identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL) oraz nazwy i 

adresu właściwego urzędu skarbowego. Będą one przetwarzane w celu publikacji danych Zwycięzców (w 

zakresie imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zamieszkania), dostarczenia Nagrody oraz 

dokonania stosownych rozliczeń z Urzędem Skarbowym. 

5. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników konkursu podmiotom biorącym 

udział w obsłudze konkursu, podmiotom biorącym udział w wydaniu lub doręczeniu nagrody lub 

uczestniczącym w ustalaniu, dochodzeniu lub zabezpieczaniu roszczeń.  

6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu przez czas 

trwania konkursu, co stanowi usprawiedliwiony interes administratora polegający na przeprowadzeniu 

zorganizowanego konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Po zakończeniu konkursu dane osobowe 

uczestników będą przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 

ust. 1 lit. f RODO)polegającego na ochronie swoich praw przez okres wymagany bezwzględnie 

obowiązującymi przepisami prawa, np. wynikających z przepisów prawa podatkowego czy 

rachunkowości lub do przedawnienia się ewentualnych wzajemnych roszczeń. 

7. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących 

Uczestnika danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych 

osobowych oraz do przeniesienia danych. W przypadku żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w takcie trwania Konkursu, Uczestnik 

nie będzie mógł kontynuować udziału w Konkursie.  

8. Uczestnikowi konkursu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych wskazanych w treści ust. 4jest dobrowolne, jest jednak 

niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie oraz otrzymania Nagrody. 

10. Administrator nie będzie podejmował wobec Uczestników zautomatyzowanych decyzji ze skutkiem 

prawnym. 

11. Administrator nie zamierza przekazywać zebranych danych osobowych organizacji międzynarodowej. 

Możliwe jest, że przekaże dane osobowe Uczestników poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) - w 

szczególności administratorom portali społecznościowych (np. Facebook, Instagram). Takie przekazanie 

nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony danych Uczestnika, który zostanie 

stwierdzony w szczególności poprzez współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza 

Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej (w razie przekazywania 

danych do USA). 

 

I. Postanowienia końcowe. 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie 

Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu 

może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź 

przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu 

kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa 

powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu. 

 

2. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z 

opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 

zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia 

Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 

dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga 

Komisja Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a 

Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.  

 

3. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom 

Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść. 

 

4. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.  
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5. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: 

a) połączenie z siecią Internet, 

b) przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script, Java, Flash oraz Cookies. 

 

6. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.radiozet.pl. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany ani popierany przez 

Portale.  

 

7. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że Portale nie ponoszą wobec niego żadnej 

odpowiedzialności z tytułu jego udziału w Konkursie.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radiozet.pl/
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Załącznik  

 

 

Regulaminu Wewnętrznego Lokalizacji Business Link 

 

Niniejszy dokument określa warunki i zasady bezpiecznego korzystania z powierzchni biurowej Business Link, 

zarządzanej przez Business Link sp. z o.o. z główną siedzibą w Warszawie (03-901), przy ul. Al. Ks. J. 

Poniatowskiego 1, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr 0000639225 oraz zarządzanej przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, z główną siedzibą w 

Warszawie (00-672) przy ul. Pięknej 68, zarejestrowanej  

w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000199402 (dalej: Business 

Link).  

 

1. Podstawowe definicje  

 

 Ilekroć w treści niniejszej umowy mowa jest o poniższych określeniach, chodzi nam o:  

1.1 Budynek – określa budynek, w którym znajduje się oddział Business Link.  

1.2 Części składowe – całość wyposażenia oraz mienia wniesionego przez Business Link do Lokalu wraz z 

elementami wykończeniowymi takimi jak:  

(a) elementy stolarki okiennej i drzwiowej  

(b) elementy wszelkich instalacji, w tym instalacji elektrycznej, wodnej, cieplnej, klimatyzacyjno – 

wentylacyjnej  

(c) elementy wykończenia wnętrza, w tym panele ścienne, podłogowe, pokrycia kaflowe podłóg i ścian  

(d) sufity podwieszane  

(e) oświetlenie wraz z oprawą elementów świetlnych  

(f) elementy zdobnicze;  

1.3 Części wspólne – części wspólne Budynku oraz Lokalu, takie jak elementy konstrukcyjne, elementy służące 

użytkowi więcej niż jednemu Klientowi, w szczególności przeznaczone do wspólnego korzystania przez 

wszystkich użytkowników Budynku lub Lokalu, np.:  

(a) klatki schodowe,  

(b) windy ogólnodostępne,  

(c) lobby,  

(d) parkingi podziemne i naziemne,  

(e) kuchnie, toalety,  

(f) pomieszczenia techniczne,  

(g) korytarze i hole w Budynku i Lokalu;  

1.4 Klient – każda osoba przebywająca na terenie Lokalu;  

1.5 Lokal – powierzchnia biurowa, z której Business Link korzysta na mocy odrębnych umów zawartych z 

podmiotami trzecimi, zlokalizowana w Budynku;  

1.6 Regulaminy wewnętrzne – zbiory zasad i regulacji wydane przez zarządców powierzchni biurowych, w tym 

przez podmioty trzecie sprawujące zarząd, opiekę lub serwis w zakresie utrzymania sprawności, poprawności 

oraz zachowania kondycji technicznej Usług finalnie dostarczonych na terenie Lokalu, w tym niniejszy 

Regulamin porządkowy;  

1.7 Zarządca Budynku – podmiot będący właścicielem budynku bądź upoważniony przez właściciela budynku, 

do którego zadań należy bieżący zarząd oraz opieka nad Budynkiem;  

1.8 Zarządca Lokalu – osoba upoważniona przez Business Link, do której zadań należy bieżący zarząd oraz 

opieka nad Lokalem;  

  

2. Postanowienia ogólne  

   

2.1 Przed wejściem na teren Lokalu, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem 

porządkowym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do postanowień i zasad porządkowych 

obowiązujących na terenie Lokalu lub Budynku, Klient zobowiązany jest do kontaktu z Zarządcą Lokalu w celu 

wyjaśnienia tych wątpliwości.  

2.2 Klient zobowiązany jest do dostosowania się do wszelkich wskazówek i wytycznych określonych przez 

Zarządcę Lokalu, przy czym zastrzega się, iż możliwość przebywania w danym dniu na terenie Lokalu 

uzależniona jest od aktualnej zajętości Lokalu przez inne osoby i zgody Zarządcy Lokalu. Klient zobowiązany 

jest ustalić z Zarządcą Lokalu zasady oraz godziny przebywania na terenie Lokalu.  

2.3 Wskazuje się, że Lokal może być odwiedzany 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę chyba, że 

regulamin budynku lub zalecenia Zarządcy Lokalu stanowią inaczej.   

2.4 Szczegółowe informacje na temat standardu, wyposażenia, planów Lokalu są dostępne bezpośrednio u 

Zarządcy Lokalu.   

2.5 Na zasadach ustalonych z Zarządcą Lokalu możliwe jest korzystanie ze stanowiska przeznaczonego do pracy 

indywidualnej w Lokalu (dalej „stanowisko pracy”). Na stanowisko pracy składa się fotel oraz biurko.  
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Skorzystanie ze stanowiska pracy w danym dniu uzależnione jest od aktualnej dostępności stanowisk pracy i 

zgody Zarządcy Lokalu, przy czym nie może to naruszać pierwszeństwa innego Klienta do korzystania ze 

stanowiska pracy wynikającego z dokonanej rezerwacji. Klient jest uprawniony do korzystania wyłącznie z 

jednego stanowiska pracy.  

2.6 Klient na zasadach ustalonych z Zarządcą Lokalu może dokonać rezerwacji stanowiska pracy. 

Nieprzystąpienie do korzystania ze Stanowiska pracy przez okres godziny od upływu wskazanej godziny 

rozpoczęcia korzystania, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia Klienta o wycofaniu rezerwacji 

stanowiska pracy. W przypadku dokonania przez Klienta powtórnej rezerwacji Stanowiska pracy obejmującej 

okres wykorzystywania zbieżny z okresem objętym wcześniejszą rezerwacją, ważna jest wyłącznie rezerwacja 

dokonana wcześniej. W przypadku równoczesnego dokonania rezerwacji dwóch lub więcej Stanowisk pracy, 

wiążąca jest jedynie rezerwacja dokonana najwcześniej.  

2.7 W przypadku pozostawienia przez Klienta w Lokalu, w tym na stanowisku pracy rzeczy pomimo 

opuszczenia Lokalu lub stanowiska pracy lub upływu czasu rezerwacji, Klient upoważnia Business Link do 

zabrania rzeczy pozostawionych przez Klienta oraz ich składowania na koszt i ryzyko Klienta. Klient upoważnia 

Business Link do zabrania i składowania na swój koszt i ryzyko rzeczy pozostawionych bez opieki w częściach 

wspólnych albo w obrębie innych części Lokalu niż Stanowisko pracy.   

2.8 Stanowiska pracy są przeznaczone do indywidualnej pracy biurowej Klienta.  

                                                                                                                    

  

2.9 Poza zakresem dozwolonego korzystania z Lokalu lub ze Stanowiska pracy leży działalność:  

(a) wymagająca znacznej częstotliwości odwiedzin gości, w szczególności zmierzająca do powołania placówki, 

której podstawową funkcją jest bezpośrednie oferowanie bliżej nieokreślonej grupie podmiotów trzecich, 

możliwości nabycia towarów i usług wytworzonych bądź dystrybuowanych przez Klienta;  

(b) której prowadzenie sprowadza uciążliwe immisje względem osób trzecich znajdujących w Budynku, Lokalu, 

bądź otoczeniu Budynku;  

(c) produkcyjna i wytwórcza;  

(d) z natury, której wynika potrzeba użycia urządzeń lub takiego systemu organizacji pracy, który będzie 

uciążliwy dla pozostałych Klientów.  

3. Postanowienia szczególne  

 3.1. Klient  jest zobowiązany do korzystania z Lokalu z poszanowaniem porządku i praw innych osób 

przebywających na terenie Lokalu.  

3.2. Klient jest zobowiązany nie obciążać podłóg w Budynku powyżej 200 (słownie: dwustu) kg na 1 (słownie: 

jeden) m2. Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakiejkolwiek modyfikacji oraz zmian substancji Lokalu 

ani stanowiska pracy, w szczególności mających nastąpić poprzez montaż dodatkowych elementów wystroju, 

zmiany aranżacji, kolorystyki bądź innego rodzaju wyposażenia Lokalu czy stanowiska pracy.   

3.3. Klient zobowiązany jest informować Business Link niezwłocznie o wszelkich uszkodzeniach, które 

wystąpią w obrębie Lokalu, a zwłaszcza Stanowiska pracy, zaś w razie ryzyka powstania szkody, Klient 

zobowiązany jest podjąć dostępne w zakresie swych możliwości, działania w celu zmniejszenia lub ograniczeniu 

jej powstania w większym rozmiarze.  

3.4. Klient zobowiązany jest nie przechowywać, zarówno w obrębie stanowiska pracy, jak i Lokalu: (a) 

materiałów mogących sprowadzać niebezpieczeństwo naruszenia życia lub zdrowia, lub zagrażać wystąpieniu 

szkody w mieniu Business Link lub innych osób współkorzystających z Lokalu, w szczególności substancji 

toksycznych, łatwopalnych oraz wybuchowych; (b) materiałów pochodzących z przestępstwa lub których 

posiadanie jest niezgodne z przepisami prawa.  

3.5. Klient jest uprawniony do korzystania z przeznaczonych do użytku wspólnego pomieszczeń, urządzeń i 

instalacji, a zwłaszcza: (a) pomieszczeń kuchennych; (b) pomieszczeń sanitarnych; (c) pomieszczeń stref 

wypoczynku; (d) sieci teleinformatycznej wraz z dostępem do sieci Internet; (e) punktów dostępowych poboru 

energii elektrycznej; (f) system skanowania; (g) innych pomieszczeń i urządzeń, które na podstawie decyzji 

Zarządcy Lokalu zostały przeznaczone do użytku wspólnego. 

3.6. Uprawnienie Klienta do korzystania z pomieszczeń wspólnych może zostać czasowo ograniczone, co nie 

stanowi naruszenia niniejszego regulaminu oraz wcześniejszych uzgodnień z Zarządcą Lokalu.  

3.7. Klient nie jest uprawniony do zamieszczenia, w Lokalu lub Budynku, jakichkolwiek oznaczeń, w tym 

logotypów oraz szyldów, informujących o prowadzonej przez Klienta działalności.  

3.8. W każdym przypadku Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminów wewnętrznych, 

w tym postanowień regulaminów porządkowych, zaleceń oraz instrukcji wydawanych przez Zarządcę Lokalu 

lub Zarządcę Budynku. 3.9. Nie stanowi naruszenia praw Klienta, przejściowa obecność w obrębie Stanowisk 

pracy osób trzecich obecnych w Lokalu, wymuszona w szczególności względami komunikacyjnymi.  

3.10. Nie stanowi naruszenia praw Klienta, przejściowa obecność w obrębie Stanowiska pracy, osób trzecich 

wykonujących czynności serwisowe, porządkowe, rekonstrukcyjne i tym podobne, powierzone przez Business 

Link bądź właściciela Budynku.  

3.11. Klient oświadcza, iż jest mu wiadome, że Lokal stanowi przedmiot najmu na rzecz innych podmiotów. W 

związku z powyższym, Klient zobowiązuje się do korzystania z Lokalu lub ze Stanowiska pracy, a także z 

udostępnianych do wspólnego użytku pomieszczeń, urządzeń oraz instalacji, w sposób nie kolidujący z prawami 

innych użytkowników Lokalu.  
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3.12. Klient zobowiązany jest do pozostawienia Stanowiska pracy w stanie pierwotnym, w szczególności 

zobowiązując się do: (a) pozostawienia Stanowiska pracy w ogólnej czystości, pozwalającej na natychmiastowe 

korzystanie ze Stanowiska pracy przez innego Klienta (b) usunięcia rzeczy i dokumentów, za wyjątkiem 

przechowywania w przeznaczonej ku temu skrytce (c) demontażu, odinstalowania oraz usunięcia wszelkich 

dodatkowych elementów bądź zmian wprowadzonych do Stanowiska pracy.  

3.13. Klient opuszczając Stanowisko pracy zobowiązany jest udostępnić go Zarządcy Lokalu co najmniej na pięć 

minut przed upływem umówionego okresu korzystania ze Stanowiska pracy.  

3.14. W celu prawidłowego wykonania obowiązków oraz wykonania zarządu nad Lokalem, Business Link jest 

uprawnione do: (a) przejściowego ograniczenia dopływu światła lub świeżego powietrza, w szczególności jeżeli 

jest to uzasadnione prowadzonymi przez Zarządcę Budynku lub Zarządcę Lokalu, pracami serwisowymi lub 

remontowymi; (b) ograniczenie innych warunków korzystania ze Stanowiska pracy, w tym udogodnień 

przysługujących Klientowi, w związku z korzystaniem ze Stanowiska pracy; (d) wstępu w każdym czasie do 

pomieszczeń, w których są zlokalizowane Stanowiska pracy, w celu wykonania czynności o charakterze 

technicznym, konserwacyjnym bądź serwisowym.  

3.15. W każdym przypadku Business Link, przy dokonywaniu czynności o których mowa w pkt. 3.14 będzie 

dążyć do sprowadzenia na Klienta jak najmniejszej uciążliwości. W szczególności, w zakresie istniejących 

możliwości technicznych, organizacyjnych i logistycznych, Business Link będzie dokonywać czynności 

wymienionych w pkt. 3.14, przy opustoszałych pomieszczeniach bądź w sytuacji, gdy nie sprowokuje to 

bezpośredniej przeszkody w korzystaniu przez Klienta z Lokalu.    

4. Społeczność  

 4.1 W przypadku organizacji wydarzeń i spotkań w związku z programem „Społeczność BL” w 

pomieszczeniach sal konferencyjnych lub sal spotkań, Laboratorium Wiedzy, IT, Multimedialne, Kreatywne 

oraz Klubu Przedsiębiorcy, Klient nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów.   

4.2 W ramach usługi „Społeczność” dostępnej, Klient jest uprawniony do udziału w zaproponowanych przez 

Business Link wydarzeniach integrujących środowisko biznesowe oraz wspierających budowę sieci kontaktów 

Klienta.  

4.3 Informacja o terminach poszczególnych wydarzeń, warunkach udziału, sposobie potwierdzania uczestnictwa 

jest udostępniana za pośrednictwem systemu informatycznego BL.   

4.4 Przystąpienie przez Klienta do korzystania ze świadczeń dostępnych w ramach „Społeczność BL”, jest 

równoznaczne ze znajomością i akceptacją wszelkich potencjalnych ryzyk oraz konsekwencji wynikających z 

faktu, iż poszczególne z organizowanych spotkań  i wydarzeń w ramach ww. eventów mają charakter wyłącznie 

społecznościowy. Wszelkie wskazówki, wytyczne, sugestie odnoszące się do uczestnika ww. wydarzeń powinny 

być przedmiotem autonomicznej analizy przeprowadzonej przez Klienta, mającej na celu zweryfikowanie 

zasadności otrzymanych sugestii w oparciu o kompleksową ocenę dostępnych Klientowi uwarunkowań 

towarzyszących danym okolicznościom. Jakiekolwiek skutki wynikające z podjęcia decyzji zgodnej lub 

inspirowanej tymi wydarzeniami nie mogą być podstawą roszczenia odszkodowawczego lub innego zarzutu 

uczynionego względem Business Link bądź innego uczestnika takich wydarzeń.   

 5. Odpowiedzialność   

 5.1 Business Link nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę rzeczy ruchomych wniesionych 

przez Klienta do Budynku lub Lokalu. Business Link nie zapewnia ochrony, w tym nie zapewnia nadzoru nad 

mieniem Klienta wniesionym do Budynku lub Lokalu.  

5.2 Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek zdarzenia siły wyższej. Dla 

celów niniejszego Regulaminu zdarzenie siły wyższej oznacza zdarzenie, na które Strony nie mają wpływu, 

uniemożliwiające Stronom wykonanie ich obowiązków, gdy zdarzenia nie można było przewidzieć w chwili 

powstania obowiązku, a Strona, u której zdarzenie wystąpiło, nie mogła go uniknąć lub opanować zdarzenia lub 

jego konsekwencji (Zdarzenie Siły Wyższej). Brak środków finansowych nie jest uważany za Zdarzenie Siły 

Wyższej.  

 6. Karta dostępowa 

 6.1 W celu usprawnienia możliwości korzystania z Usług, Business Link może wydać Klientowi urządzenia 

dokonujące automatycznej weryfikacji uprawnień Klienta (dalej: karta dostępowa).  

6.2 Przez urządzenia o których mowa w pkt. 5.1, Strony w szczególności rozumieją każdy cyfrowy nośnik 

informacji umożliwiający dostęp do Lokalu (dalej Karta).  

6.3 Wszelkie przypadki zgłoszenia zagubienia utracenia kradzieży Karty powinny zostać niezwłocznie 

zgłoszone Business Link.  

6.4 Business Link nie jest odpowiedzialne za szkody Klienta, powstałe wskutek posługiwania się Karta przez 

osobę trzecią w sposób nieuprawniony, w odniesieniu do wszelkich przypadków naruszeń zaszłych w czasie 

przed zgłoszeniem Business Link zdarzeń o których mowa w ust. 5.3.  

6.5 Karta podlega zwrotowi w terminie i na zasadach ustalonych z Zarządcą Lokalu.  
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Oświadczenie 

  

  

 

 

 

 

Ja, ……………………………………………………………, niniejszym potwierdzam, że zapoznałam/em się z 

treścią Regulaminu porządkowego obowiązującego na terenie Business Link i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

---------------------------------------------- ---------------------------------------------------  

(miejscowość, data)             (podpis)  

  

  

  

  

  

                                                                                                                    

 

 


