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Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Promocji „Dział HR za złotówkę” jest firma iTechnologie - spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie (05-509), ul. Słoneczny Sad 8 lok. 4, REGON: 

142373509, NIP: 1231211542, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000355773, wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł, będąca właścicielem 

oprogramowania LiteHR. 

2. Uczestnikami Promocji mogą być firmy lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

które dotychczas nie korzystały z oprogramowania LiteHR. 

3. Podczas trwania Promocji wszystkie podmioty spełniające warunki wzięcia udziału w Promocji 

mają możliwość wykupienia półrocznego dostępu do oprogramowania LiteHR w wersji „Dział HR” 

w cenie 1 zł + VAT. 

4. Niniejszy regulamin Promocji jest uszczegółowieniem pełnego regulaminu LiteHR dostępnego 

pod adresem http://litehr.pl/. 

Warunki i zasady wzięcia udziału w Promocji 

1. Zakup oprogramowania umożliwia wykorzystanie jego pełnej funkcjonalności wraz z testami 

znajdującymi się w puli testów bazowych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do edycji puli testów bazowych. Zmiany mogą dotyczyć 

bezpośrednio samej ilości testów, jak również treści pytań, technologii czy czasu trwania 

poszczególnego testu. 

3. Czas trwania Promocji jest nieokreślony, z zastrzeżeniem, że Organizator w każdej chwili może 

Promocję zakończyć lub zakończoną wznowić. Zakończenie Promocji nie będzie miało wpływu na 

prawo do swobodnego, pełnego korzystania z oprogramowania LiteHR przez pozostały okres 

przyznany przy zakupie. 

4. Dostęp do oprogramowania zostanie przyznany po zrealizowaniu przez Uczestnika Promocji 

płatności w wysokości 1 zł + VAT, określonej w dokumencie sprzedaży w postaci faktury VAT 

wystawionego przez firmę iTechnologię na podstawie niniejszego regulaminu. 

5. Po upływie 6 miesięcy dostęp do oprogramowania zostanie automatycznie zablokowany, a 

podmiot biorący udział w Promocji będzie miał możliwość utworzenia kopi zapasowej danych 

zgromadzonych przy użyciu oprogramowania LiteHR. Ponadto Uczestnik Promocji nie ma 

obowiązku przedłużania licencji po upływie tego czasu. 

6. Wzięcie udziału w Promocji nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat.  

7. Uczestnik Promocji może ponadto zrezygnować z korzystania z oprogramowania LiteHR na 

każdym etapie trwania Promocji bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

8. W przypadku chęci wdrożenia przez Uczestnika Promocji dodatkowych testów w systemie LiteHR, 

firma iTechnologie zrealizuje zamówienie bazując na oddzielnym zapytaniu ofertowym. 

9. Dalsze korzystanie  z systemu możliwe będzie po uiszczeniu opłat podanych w aktualnym cenniku 

znajdującym się na stronie: http://litehr.pl/ 
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Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez 

Uczestników Promocji w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie 

elektronicznej (za pośrednictwem adresu e-mai: biuro@itechnologie.com.pl). Reklamacja 

powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących 

podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 

2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. 

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż 

w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji 

Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego. 

4. W wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z 

zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, 

najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

Postanowienia Końcowe 

1. Niniejszy regulamin dostępy pod adresem http://litehr.pl/ jest jedynym dokumentem 

określającym szczegółowe zasady Promocji „Dział HR za złotówkę”. 

2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki 

Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób. 

3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami 

Regulaminu. 


