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Regulamin korzystania ze strony internetowej 
www.bls-group.pl 

1. Właścicielem strony internetowej www.bls-group.pl zwanej dalej Stroną jest Piotr 
Sobczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Business Line Support 
Piotr Sobczyk, z siedzibą w Warszawie, 02-122 przy ul. Sierpińskiego 3/62, wpisany 
do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wpisany do 
Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 13505, wpisany do Krajowego 
Rejestru Instytucji Szkoleniowych; NIP: 6291045541, zwany dalej Business Line 
Support. 

2. Regulamin określa warunki, na jakich Business Line Support udostępnia nieodpłatnie 
możliwość korzystania ze Strony, w tym z zawartych w niej treści, narzędzi i ze 
świadczonych w ten sposób usług. 

3. Korzystanie ze Strony przez jej użytkownika jest równoznaczne z akceptacją zasad i 
warunków zawartych w niniejszym regulaminie. W przypadku braku zgody na zasady i 
warunki zawarte w regulaminie dalsze korzystanie ze Strony jest niedopuszczalne, a 
odwiedzający Stronę jest zobowiązany do natychmiastowego jej opuszczenia. 

4. Prawa do Strony i treści udostępnianych za jej pośrednictwem stanowią własność 
Business Line Support. 

5. Usługi i treści dostępne na Stronie dostępne są dla wszystkich odwiedzających z 
wyjątkiem usług lub treści wymagających rejestracji poprzez wypełnienie i przesłanie 
formularza zgłoszeniowego, na co wskazuje jednoznacznie treść właściwej podstrony 
internetowej. 

6. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego nie wymaga od użytkownika 
Strony zakładania konta, rejestracji, ani logowania się. 

7. Z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego lub kontaktowego, 
zaakceptowania regulaminu, poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru i 
przesłania wiadomości przez użytkownika, zostaje zawarta umowa o świadczenie 
usług dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkownika, względem 
przesłanego zapytania ofertowego lub w ramach prowadzonego przez Business Line 
Support i wskazanego przez użytkownika projektu rekrutacji, szkolenia lub 
delegowania pracownika tymczasowego. 

8. Wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy użytkownik oświadcza, że: 
a. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie 

naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich 
b. jest pełnoletni oraz w pełni uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług 
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9. W zależności od charakteru prowadzonego projektu lub wobec otrzymanej od 

użytkownika Strony wiadomości, Business Line Support występuje w roli 
Administratora Danych Osobowych lub Przetwarzającego Dane Osobowe, zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 
z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) zwaną dalej Ustawą oraz zgodnie z wytycznymi 
określonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (RODO - ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych). Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zawarte w Polityce 
prywatności. 

10. Przetwarzanie uzyskanych od użytkownika danych osobowych odbywa 
się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz w ramach obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych i Przetwarzającym Dane 
Osobowe, wynikających z umów, Kodeksu Pracy i innych regulacji dotyczących 
rekrutacji, szkoleń i zatrudniania, przez czas określony przepisami prawa oraz zgodnie 
z prowadzoną przez Business Line Support polityką przetwarzania danych 
osobowych. 

11. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest prowadzone w celu realizacji 
procesu rekrutacji, szkolenia lub delegowania pracownika tymczasowego, w którym 
poprzez dobrowolne udostępnienie swoich danych osobowych użytkownik bierze 
czynny udział. 

12. Przetwarzaniu podlega wyłącznie ten zakres danych osobowych, który jest związany 
z realizacją określonego procesu rekrutacji, szkolenia lub delegowania pracownika 
tymczasowego. 

13. Użytkownikowi udostępniającemu swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu, 
sprostowania, przeniesienia, ograniczenia oraz usunięcia swoich danych osobowych, 
będących w posiadaniu Business Line Support, które może zrealizować poprzez 
kontakt z Business Line Support drogą elektroniczną na adres e-mail: buro@bls-
group.pl, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

14. W trakcie korzystania ze Strony w systemie teleinformatycznym użytkownika 
instalowane są pliki cookies (tzw. ciasteczka) dla celów statystycznych, 
marketingowych, reklamowych oraz identyfikacji użytkownika. Więcej informacji na 
temat plików cookies używanych przez Business Line Support dostępnych jest w 
Polityce Prywatności dostępnej na Stronie. 

15. Użytkownicy Strony mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych za jej 
pośrednictwem wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego 
przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, 
poz. 631 z późn. zm.) 
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16. Korzystanie ze Strony odbywa się za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, 
która jednocześnie nie gwarantuje niezawodności, ani poufności komunikacji, 
pomiędzy użytkownikiem, a Business Line Support, w tym również w zakresie treści 
przesyłanych informacji oraz niejawności danych korzystającego. 

17. Business Line Support dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, 
ciągłej i pełnej dostępności Strony, a jednocześnie nie gwarantuje i nie odpowiada za 
ich czasową niedostępność. 

18. Korzystanie ze Strony oraz zawartych na niej treści, narzędzi lub usług jest dozwolone 
wyłącznie na własny użytek, w celach zgodnych z przeznaczeniem Strony oraz z 
przepisami prawa, regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest 
dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności 
zarobkowej lub niezarobkowej bez pisemnej zgody Business Line Support. 

19. Reklamacje i uwagi do funkcjonowania Strony i dostępnych treści, narzędzi i usług 
należy zgłaszać na drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@bls-group.pl. 
Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, 
jak również dokładny opis okoliczności oraz nieprawidłowości, będących powodem 
zgłoszenia. W przeciwnym wypadku Business Line Support może pozostawić 
zgłoszenie bez rozpoznania. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni roboczych 
od daty ich otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji osoba składająca reklamację 
poinformowana zostanie pocztą elektroniczną. 

20. Business Line Support dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone na Stronie 
były aktualne, dokładne i dostępne w trybie ciągłym, jednakże Business Line Support 
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieaktualności, 
nietrafności, niedokładności lub niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także 
ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające z polegania 
na tych treściach. 

21. Business Line Support dokłada wszelkich starań, aby Strona była wolna od złośliwego 
oprogramowania, jednak Business Line Support nie ponosi odpowiedzialności za 
skutki korzystania ze Strony w systemie teleinformatycznym, infrastrukturze 
technicznej i bazach danych korzystającego. 

22. Business Line Support nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania 
operatorów zapewniających łączność ze Stroną, zarówno po stronie Business Line 
Support, jak i osób korzystających ze Strony. 

23. Business Line Support nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego 
korzystania ze Strony, w tym za skutki blokady lub anulowania działań użytkownika na 
Stronie. 
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24. Business Line Support nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i 

jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez użytkownika informacji zamieszczonych 
na Stronie. Business Line Support, w tym nie odpowiada za szkody lub straty 
użytkownika lub osób trzecich związane w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem tych 
informacji, w tym do podjęcia decyzji w indywidualnej sprawie. Korzystanie przez 
użytkownika ze Strony odbywa się na jego własne ryzyko. 

25. Business Line Support zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym 
momencie, zakresie i bez konieczności informowania użytkowników Strony, a  
wprowadzone zmiany wchodzą w życie w momencie publikacji nowej wersji 
regulaminu na Stronie. W przypadku braku zgody na nowe warunki i zasady 
korzystania ze strony, zawarte w opublikowanym regulaminie, dalsze korzystanie ze 
Strony nie jest dopuszczalne. 

26. Business Line Support może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści 
dostępnych na Stronie, a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać ich 
oferowania, zarówno wobec niektórych funkcjonalności, jak i całości narzędzi lub 
usług dostępnych na Stronie. 

27. Business Line Support zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji treści 
regulaminu. 

28. Business Line Support nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz 
bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których 
odnośniki (linki) zamieszczone są na niniejszej Stronie. Strony te działają niezależnie i 
nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez Business Line Support. Zalecamy, 
by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności oraz warunkami 
korzystania. 

29. Wszelkie uwagi, pytania lub wątpliwości dotyczące funkcjonowania Strony można 
zgłaszać drogą elektroniczna na adres e-mail: biuro@bls-group.pl 

30. Wszelkie spory, wynikłe z korzystania ze Strony, nie rozwiązane polubownie, 
rozstrzygane będą przez Sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Business 
Line Support.
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