Regulamin akcji #JestPraca
Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Bydgoszcz, 31 marca 2020 r.

§ 1 Cel i definicje
1. Regulamin dotyczy akcji, pn. #JestPraca organizowanej przez Bydgoską Agencję Rozwoju
Regionalnego Sp. z o.o. (zwaną dalej BARR).
2. Celem akcji #JestPraca jest wsparcie przedsiębiorców z Bydgoszczy i regionu w poszukiwaniu
pracowników oraz wsparcie osób bezrobotnych w poszukiwaniu pracy w okresie stanu walki z
pandemią wirusa COVID-19 i działań pomocowych realizowanych przez BARR.
3. Wsparcie udzielane jest poprzez:
a) zbieranie oraz publikowanie ofert pracy na stronie www.barr.pl należącej do Bydgoskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w zakładce „JestPraca”,
b) szeroką promocję prowadzonej akcji poprzez kanały informacyjne BARR (np. newsletter,
media społecznościowe) oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych
dotyczących akcji do mediów oraz instytucji/organizacji partnerskich.
4. Uruchomienie zakładki „JestPraca” i umieszczanie w niej ofert pracy ma charakter czasowy
i BARR zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich ofert wraz z decyzją o zakończeniu
prowadzenia tej akcji.
5. Poprzez ofertę pracy należy rozumieć przygotowaną przez ogłoszeniodawcę ofertę w postaci
uzupełnionej tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.
6. BARR jako organizator akcji ma prawo do wykorzystania przesłanych informacji w polityce
promocyjno-reklamowej zgodnej z własnymi założeniami.

§ 2 Zasady zamieszczania ogłoszeń o pracę
1. Podmiot zamierzający umieścić swoją ofertę pracy wysyła przygotowaną informację do biura
Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. na adres barr@barr.pl w postaci
uzupełnionego załącznika nr 1, zawierającego m.in. podpisaną zgodę na przetwarzanie danych
osobowych.
2. Ofertę pracy należy przesłać z firmowej skrzynki mailowej, pozwalającej na ustalenie danych
nadawcy wiadomości.
3. Oferty pracy otrzymane przez BARR są weryfikowane pod względem poprawności przesłanych
informacji i akceptowane przez pracownika BARR.
4. BARR zastrzega sobie prawo do: wezwania do uzupełnienia informacji, odmowy publikacji
informacji lub usunięcia opublikowanej wcześniej oferty pracy bez podania uzasadnienia.
5. Informacje i ogłoszenia publikowane są w kolejności nadesłania. Po terminie zakończenia
rekrutacji oferta pracy jest przenoszona do sekcji: REKRUTACJE ZAKOŃCZONE.
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6. Istnieje możliwość wydłużenia lub skrócenia publikacji oferty pracy. W tym celu
Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowną informację z nowym terminem zakończenia
rekrutacji na adres mailowy: barr@barr.pl.

§ 3 Płatności
1. Umieszczenie ofert pracy na stronie internetowej BARR jest bezpłatne.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. udostępnia zakładkę „JestPraca” na stronie
internetowej www.barr.pl wyłącznie w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym
Regulaminie.
2. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za
wiarygodność treści, a także jakość merytoryczną oferty pracy przygotowanej przez
ogłoszeniodawcę.
3. Opublikowane oferty pracy na stronie BARR mają charakter informacyjny i nie są
równoznaczne z rekomendacją BARR do podjęcia zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje opublikowany na stronie www.barr.pl
w zakładce „JestPraca”.
5. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
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