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REGULAMIN 

 SERWISÓW INTERNETOWYCH ORAZ SERWISU SMS POPON  

POLSKIEJ ORGANIZACJI PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

§ 1 Postanowienia wstępne 

 

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, przy                          

ul. Szpitalnej 6 lok. 18-19 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru przedsiębiorców pod 

numerem 0000105835, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej Administratorem świadczy nieodpłatne usługi w ramach serwisów 

internetowych POPON pod adresami: www.ekspertpopon.pl,  www.popon.pl, a w szczególności umożliwia:  

1. dostęp do opracowań i dokumentów umieszczonych na stronie www.ekspertpopon.pl dla 

uprawnionych  użytkowników; 

2. uzyskiwanie odpowiedzi na pytania zadawane przez uprawnionych  użytkowników; 

3. dostęp do opracowań i dokumentów na stronie www.popon.pl oraz 

ogólnodostępnych treści na stronie  www.ekspertpopon.pl; 

4. zamieszczanie ogłoszeń przez pracodawców o wolnych miejscach pracy dla osób niepełnosprawnych 

oraz pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. 

 

§ 2 Słownik pojęć 

 

Zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady funkcjonowania Serwisów  Internetowych POPON, 

prawa i obowiązki jego Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu 

prowadzącego Serwisy  i nim zarządzającego. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest 

zapoznać  się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia. 

2. Administrator - Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z  siedzibą  w  Warszawie,  

przy  ul.  Szpitalnej  6  lok.  18-19  wpisaną  do  Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru przedsiębiorców 

pod numerem 0000105835, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

3. Serwisy Internetowe POPON – Serwis Pracodawców i Przedsiębiorców „Ekspert” dostępny pod adresem  

www.eskpertpopon.pl oraz serwis Polskiej  Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 

dostępny pod adresem  www.popon.pl, będące elektronicznym zbiorem informacji, opracowań i dorobku 

merytorycznego POPON na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz działalności POPON. 

4. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej, korzystającą z Serwisów Internetowych POPON. 

5. Uprawniony Użytkownik – Użytkownik, który, dokonał rejestracji w  Serwisie Pracodawców i 

Przedsiębiorców „Ekspert”, zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego zasady oraz posiada aktywne 

Konto.  

6. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy 

Regulamin.     

7. Konto Użytkownika (Twoje konto) - miejsce, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może 

wprowadzić i modyfikować swoje dane, zmienić hasło, opisy, zdjęcia i inne elementy, związane z 

zarejestrowaniem w Serwisie Pracodawców i Przedsiębiorców „Ekspert”. Dane te są wykorzystywane 

przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie 

http://www.ekspertpopon.pl/
http://www.popon.pl/
http://www.ekspertpopon.pl/
http://www.popon.pl/
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8. Forum - dostępne dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników Serwisu Pracodawców                                          

i Przedsiębiorców „Ekspert”.  

9. Login - indywidualna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana na etapie 

rejestracji, która wraz z wybranym przez Użytkownika hasłem umożliwia Użytkownikowi zalogowanie się 

w Serwisie Pracodawców i Przedsiębiorców „Ekspert” i dostęp do swojego do Konta. 

10. Nazwa Użytkownika (wyświetlana)  - indywidualna i niepowtarzalna nazwa, jaka została wybrana przez 

Użytkownika i pod którą  jest widoczny dla innych użytkowników Serwisu Pracodawców i 

Przedsiębiorców „Ekspert” 

11. Post - jest to każdy wpis dodany przez Użytkownika Serwisu Pracodawców i Przedsiębiorców „Ekspert” 

na Forum oraz komentarz  lub pytanie w innych działach Serwisu. 

12. Usługa SMS POPON – dodatkowa bezpłatna usługa dla zarejestrowanych użytkowników Serwisu 

Pracodawców i Przedsiębiorców „Ekspert” polegająca na wysyłaniu krótkich wiadomości tekstowych 

SMS o ważnych dla pracodawców osób niepełnosprawnych wydarzeniach na wskazany w formularzu 

rejestracyjnym numer telefonu komórkowego. 

13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – chodzi o ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) 

14. Ustawa o ochronie danych osobowych – chodzi o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 

osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

§ 3 Rejestracja Użytkownika 

 

1. Aby otrzymać dostęp do materiałów Serwisu Pracodawców i Przedsiębiorców „Ekspert” dla 

zarejestrowanych Użytkowników oraz możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi, 

Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania: 

1) posiadać dostęp do Internetu, 

2) posiadać własny adres poczty elektronicznej, 

3) posiadać przeglądarkę internetową pozwalającą wyświetlać na ekranie  monitora dokumenty 

HTML, 

4) posiadać aktywne Konto Użytkownika w Serwisie Pracodawców i Przedsiębiorców „Ekspert”. 

2. Użytkownik, w celu utworzenia swojego Konta  powinien: 

1) połączyć się ze stroną internetową  www.ekspertpopon.pl, 

2) dokonać  rejestracji  na  stronie www.ekspertpopon.pl  za  pomocą  formularza 

rejestracyjnego, 

3) wszystkie dane wprowadzone do formularza powinny być zgodne z prawdą i dotyczyć 

Użytkownika rejestrującego się w Serwisie. Zaakceptowany przez Użytkownika poprawnie 

wypełniony formularz rejestracyjny przesyłany jest do Administratora. 

4) Konto Użytkownika aktywowane jest niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora 

formularza rejestracyjnego i weryfikacji uprawnień Użytkownika do korzystania z dostępu 

do treści Serwisu dla zarejestrowanych Użytkowników. 

5) Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji informację 

o aktywacji  Konta w Serwisie Pracodawców i Przedsiębiorców „Ekspert”. 

3. Rejestrując się Użytkownik jest obowiązany: 

1) ustanowić swój login i hasło, 

2) podać adres poczty elektronicznej, na który ma być przesłana informacja o aktywacji Konta 

Użytkownika, 

3) podać swoje imię i nazwisko, 

http://www.ekspertpopon.pl/
http://www.ekspertpopon.pl/
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4) podać nazwę firmy/instytucji zamawiającej usługę dostępu do zasobów  Serwisu (uprawnionej 

do korzystania z Serwisu Pracodawców i Przedsiębiorców „Ekspert”), 

5) podać adres pocztowy firmy/instytucji zamawiającej usługę, 

6) wybrać jeden z trzech typów Konta Użytkownika,  

7) zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego treść, 

8) wyrazić zgodę na przekazanie i   przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych 

w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 

osobowych (Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) 

4. Brak któregokolwiek z wymienionych w ust. 3  warunków spowoduje odmowę rejestracji, a co za tym 

idzie – odmowę dostępu do usługi. 

5. Rejestrując się Użytkownik może dodatkowo 

1) podać  numer  telefonu  kontaktowego  w  sprawie  usługi  dostępu  do Serwisu Pracodawców 

i Przedsiębiorców „Ekspert”, 

2) podać NIP firmy/instytucji zamawiającej usługę w celu łatwiejszej identyfikacji i weryfikacji 

uprawnień do korzystania z zasobów Serwisu,   

3) wyrazić zgodę na usługę SMS POPON oraz podać numer telefonu komórkowego, na który mają 

być przesyłane informacje, 

4) wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora treści o charakterze informacyjnym - 

newsletterów  oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej, zgodnie z 

Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, 

poz. 1204 ze zm.). 

6. Z dostępu do zasobów Serwisu Pracodawców i Przedsiębiorców „Ekspert” dla zarejestrowanych 

Użytkowników mogą korzystać: 

1) Członkowie Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – konto aktywne 

przez okres członkostwa w POPON; 

2) Uczestnicy spotkań w ramach projektu „Rozwój dialogu społecznego poprzez wzmocnienie 

potencjału  Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych” oraz pracodawcy osób 

niepełnosprawnych niebędący członkami POPON – konta aktywne do 31.01.2015 r.   

 

§ 4. Ogólne zasady korzystania 

z Serwisu Pracodawców i Przedsiębiorców „Ekspert” 

 

1. Dostęp do zasobów serwisu dla zarejestrowanych użytkowników uzyskuje się po wpisaniu loginu                           

i hasła w  polu logowania. Zabronione jest udostępnianie przez Użytkownika hasła dostępu do serwisu 

osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia takiego udostępnienia Administrator zastrzega sobie prawo 

do odebrania Użytkownikowi dostępu do serwisu. 

2. Za pośrednictwem formularza „Zadaj pytanie” Serwisu Pracodawców i  Przedsiębiorców „Ekspert” 

Użytkownik może skierować do Administratora pytania z zakresu: zatrudniania i rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, w tym w  szczególności funkcjonowania zakładów pracy chronionej oraz firm z 

tzw. otwartego rynku pracy, pomocy publicznej, finansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

oraz stosowania przepisów prawa pracy. 

3. Odpowiedzi  udzielane  w  ramach  usługi  „Zadaj  pytanie”  nie  mają  charakteru wiążącej opinii 

prawnej. Stanowią jedynie informację prawną sporządzoną wyłącznie na podstawie opisu sytuacji 

zawartej w pytaniu Użytkownika i nie stanowią przesłanki do podejmowania określonych decyzji przez 

Użytkownika. Odpowiedzi udzielane są na podstawie stanu prawnego obowiązującego w momencie 

realizacji usługi zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem autorów odpowiedzi. 
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4. W ramach usługi „Zadaj pytanie” Członkowie POPON mogą zadawać do 4 pytań miesięcznie. Pozostali 

Użytkownicy mogą zadać jedno pytanie miesięcznie.       

5. Administrator i autor informacji nie ponoszą odpowiedzialności za użycie treści znajdujących się w 

serwisie w konkretnych sytuacjach lub sporach prawnych. 

6. Administrator zastrzega sobie możliwość: 

1)     odesłania  Użytkownikowi  jego  zapytania  z  prośbą  o  uzupełnienie  informacji, których brak 

uniemożliwia udzielenie odpowiedzi, 

2)  odmowy  udzielenia  odpowiedzi,  jeśli  pytanie  nie  spełnia  warunków opisanych w 

regulaminie. Odesłania, o których mowa powyżej, dokonywane są drogą elektroniczną na adres 

e-mail wskazany przez użytkownika we wniosku rejestracyjnym. 

3)   publikacji  na  stronie  Serwisu  Pracodawców  i  Przedsiębiorców  „Ekspert”  pod adresem  

www.eskpertpopon.pl  zadanego pytania wraz odpowiedzią po uprzednim usunięciu danych 

identyfikujących pytającego. W przypadku, gdy zadający pytanie Użytkownik zgłosi na 

formularzu „Zadaj pytanie” zastrzeżenie, aby nie publikować pytania i udzielonej odpowiedzi, 

odpowiedź zostanie przesłana wyłącznie na adres e-mail Użytkownika. 

7. Prawo do pisania Postów na Forum i dostępnych stronach serwisu mają tylko zarejestrowani 

użytkownicy portalu. Udostępnianie swojego konta  w tym celu  osobom trzecim jest niedopuszczalne. 

8. Umieszczając wpis Serwisie Użytkownik wyraża zgodę jego publikowanie. 

9. Zakazuje się pisania Postów:  nie na temat, zawierających wulgaryzmy, inwektywy oraz groźby, 

naruszających prawa autorskie,  naruszających dobre obyczaje oraz normy współżycia społecznego, 

służących do rozsyłania reklam towarów oraz usług, komercyjnych serwisów, ujawniających warunki 

handlowe oraz zawierających linki służące pobieraniu treści chronionych prawem autorskim. 

10. Posty o charakterze wymienionym w § 4 pkt 8, a także wpisy szczególnie rażące lekceważeniem polskich 

norm językowych, zasad ortografii i interpunkcji, mogą być usuwane bez wcześniejszego 

poinformowania autora wpisu o tym fakcie. 

11. Użytkownik może zamieścić poprzez Konto Użytkownika swoje zdjęcie lub inny znak graficzny, który 

będzie widoczny dla innych Użytkowników.  

12. W sytuacjach szczególnych związanych z łamaniem przez Użytkownika niniejszego Regulaminu 

Administrator  zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika.  

 

§ 5 Warunki świadczenia usług pośrednictwa pracy 

 

1. Administrator świadczy nieodpłatne pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych. 

2. Administrator umożliwia nieodpłatne umieszczenie przez   zainteresowanych pracodawców informacji                  

o wolnych miejscach pracy dla osób niepełnosprawnych na stronie www.popon.pl. 

3. W celu umieszczenia informacji o wolnym miejscu pracy dla osób niepełnosprawnych Użytkownik 

wypełnia formularz zgłoszenia wolnego miejsca pracy znajdujący się na stronie www.popon.pl                           

w zakładce „Pośrednictwo pracy”. 

4. Zaakceptowany  przez  Użytkownika  poprawnie  wypełniony  formularz zgłoszenia wolnego miejsca 

pracy przesyłany jest do Administratora. 

5. Informacja o wolnym miejscu pracy zostaje opublikowane w zakładce „Pośrednictwo pracy” w Bazie 

ofert pracy na stronie internetowej www.popon.pl po zaakceptowaniu przez Administratora. 

6. Osoby niepełnosprawne mogą zarejestrować się w bazie osób niepełnosprawnych poszukujących 

pracy prowadzonej przez Administratora dla celów pośrednictwa pracy. 

7. W  celu  rejestracji  w  bazie  osób  niepełnosprawnych  poszukujących  pracy Użytkownik pobiera 

ze strony www.popon.pl „Ankietę dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy” 

http://www.eskpertpopon.pl/
http://www.popon.pl/
http://www.popon.pl/
http://www.popon.pl/
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8. Poprawnie wypełnioną „Ankietę dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy” Użytkownik 

przesyła na adres poczty elektronicznej  praca@popon.pl lub pocztą na adresy biur regionalnych 

POPON. 

 

§ 6. Zasady odpowiedzialności 

 

1. Administrator  nie  odpowiada  za  żadne  szkody  powstałe  lub  mogące  powstać  w związku                              

z  zawartością  Serwisów  Internetowych  POPON,  bez  względu  na bezpośrednią czy pośrednią 

przyczynę powstania tych szkód. 

2. W  szczególności  Administrator  nie  odpowiada  za  szkody  powstałe  w wyniku dokonania lub 

zaniechania przez Użytkownika określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym 

imieniu, nawet, jeżeli Użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze treścią 

Serwisów Internetowych POPON. 

3. Administrator nie odpowiada za skutki podania w Serwisach Internetowych POPON informacji 

nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, nieaktualnych, nieścisłych, czy też z innego powodu 

niezgodnych z rzeczywistością. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania 

się Użytkowników do opinii wyrażonych w Serwisach Internetowych POPON. 

4. Administrator  nie  odpowiada  za  żadne  szkody powstałe  czy też  mogące  powstać w związku                      

z  techniczną  stroną  funkcjonowania  Serwisów  Internetowych  POPON, w tym  w  związku                           

z  ewentualnymi  wirusami  i podobnymi  programami,  a  także w związku  ze  skutkami  pobrania  

przez  Użytkownika  jakichkolwiek  plików,  ich fragmentów itp. w trakcie korzystania z serwisów. 

5. Opinie przekazywane w Serwisach Internetowych POPON mają wyłącznie charakter informacyjny               

i prezentują indywidualne stanowisko autorów.  

6. Świadczenie  przez  Administratora  usług  nie  jest  świadczeniem  usług  doradztwa podatkowego ani 

doradztwa prawnego. 

7. Autorzy tekstów zamieszczonych w Serwisach Internetowych POPON nie ponoszą w stosunku do 

Użytkownika żadnej odpowiedzialności. 

8. Prawa autorskie do wszystkich tekstów zamieszczonych w Serwisach Internetowych POPON posiada 

Administrator i podlegają one ochronie prawnej. 

9. Żadna część Serwisów Internetowych POPON nie może być w celach zarobkowych kopiowana, 

linkowana, bądź wykorzystana w inny sposób bez pisemnej zgody Administratora. 

10. Administrator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  treści  Serwisów  Internetowych POPON w każdym 

czasie, w szczególności w związku ze zmianą przepisów prawa. 

11. Administrator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za brak  dostępu  do  serwisu,  jeśli przyczyny są 

niezależne od Administratora. 

 

§ 7 Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Polska  Organizacja  Pracodawców  Osób 

Niepełnosprawnych w Warszawie, przy ul. Szpitalnej 6 lok. 18- 19. 

2. Dokonując rejestracji w Serwisie Pracodawców i Przedsiębiorców „Ekspert”  Użytkownik wyraża zgodę 

na prezentację i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora, zgodnie z Polityką 

Ochrony Prywatności oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną z późniejszym zmianami. 

3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa  w granicach 

dopuszczalnych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

mailto:praca@popon.pl
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4.  Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przez prawo. 

5.  Zgodnie ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną każdy zarejestrowany Użytkownik ma 

prawo wglądu do swych danych, a także prawo do żądania: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania 

danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Użytkownik 

może dokonać tego, wysyłając informację na adres: biuro@popon.pl. 

6.    W przypadku usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Użytkowników potencjalnym 

pracodawcom, administratorem danych osobowych Użytkownika staje się pracodawca, który 

jednocześnie staje się odpowiedzialny za ich zgodne z prawem przetwarzanie. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

 

1. Użytkownik  Serwisów Internetowych POPON, rejestrując się, może wyrazić zgodę na nieodpłatne 

otrzymywanie treści o charakterze informacyjnym - newsletterów i informacji handlowych                          

w rozumieniu ustawy o świadczeniu   usług drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym 

adres poczty elektronicznej. 

2. Użytkownik Serwisów Internetowych  POPON wraz z wyrażeniem zgody na otrzymanie Newslettera 

zgadza się na otrzymywanie wraz z nim materiałów informacyjno - promocyjnych. 

3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. 

4. O zmianie Regulaminu Użytkownik będzie poinformowany poprzez zamieszczenie nowego 

Regulaminu na stronach Serwisów Internetowych POPON. 

5. Administrator zastrzega sobie prawo do: 

1) tymczasowego wyłączania Serwisu lub /i Forum, 

2) korekty lub edycji informacji wysłanych przez Użytkowników Serwisu,  

3) całkowitego zamknięcia Serwisu  lub Forum bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.  

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 marca 2014 r. 
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