
REGULAMIN korzystania z opcji „Poleć znajomego” w Systemie huntoo 

I. Postanowienia wstępne 

1. Opcja „Poleć znajomego” stanowi część Systemu huntoo i jest udostępniana osobom 
fizycznym, które mogą wprowadzać do niego własne dane osobowe w celu przekazania potencjalnemu 
pracodawcy przez TRAFFIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, Aleja 
Zwycięstwa 96/98, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000500186, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 
5862288562 oraz numer REGON: 222042972. 

2. W wyniku rejestracji w Systemie huntoo poprzez opcję „Poleć znajomego”, Polecający 
otrzymuje możliwość uzyskania unikalnego odnośnika, którego wykorzystanie umożliwi uzyskanie 
wynagrodzenia zapewnionego przez potencjalnego Pracodawcę za polecenie mu Kandydata. 
Podmiotem zobowiązanym do wypłaty wynagrodzenia i ustalającym zasady tej wypłaty jest 
potencjalny Pracodawca, natomiast TRAFFIT sp. z o.o. poprzez System huntoo kontaktuje osobę 
mogącą polecić Kandydata tj. Polecającego z potencjalnym Pracodawcą. Zasady wypłaty 
wynagrodzenia ustala Pracodawca, są one dostępne na stronie ogłoszenia. 

3. Korzystanie z Systemu huntoo jest dobrowolne i nie wymaga zawarcia umowy w formie 
pisemnej. Umowa na korzystanie z Systemu huntoo następuje poprzez akceptację Regulaminu usługi 
dostępu do systemu TRAFFIT, niniejszego Regulaminu oraz zapoznaniu się z Polityką Prywatności na 
https://www.traffit.com/pl/polityka-prywatnosci/ oraz założenie Konta. 

II. DEFINICJE 

Nazwy użyte w Regulaminie oznaczają: 

1. TRAFFIT Sp. z o.o. - oznacza TRAFFIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Gdyni, Aleja Zwycięstwa 96/98, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500186, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 
5862288562 oraz numer REGON: 222042972. 

2. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin. 

3. System huntoo - oznacza aplikację internetową będąca własnością TRAFFIT Sp. z o.o., dostępna 
pod adresem internetowym https://app.huntoo.pl/ służącą do usprawnienia procesu rekrutacyjnego 
oraz zarządzania bazami Polecających i Kandydatów. Częścią Systemu huntoo jest opcja Polecenia 
Kandydata. 

4. Opcja „Poleć znajomego”- ma znaczenie nadane w Postanowieniach Wstępnych. 

5. Polecający - oznacza osobę fizyczną rejestrującą się w Systemie huntoo w celu wygenerowania 
unikalnego odnośnika, za pomocą którego Kandydat może aplikować na ogłoszenie. 

6. Kandydat - oznacza osobę fizyczną, która będzie aplikować na ogłoszenie za pośrednictwem 
unikalnego odnośnika wygenerowanego przez Polecającego w Systemie huntoo. 

7. Konto - oznacza konto Polecającego w Systemie huntoo 



8. Pracodawca - zarejestrowany użytkownik Systemu huntoo, który korzysta z funkcjonalności 
Poleć znajomego i jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia Polecającemu przy spełnieniu 
warunków wskazanych przez Pracodawcę. 

9. Dane Osobowe - oznaczają dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia 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 (dalej „ RODO”), w tym dane osobowe Polecającego. 

10. Bonus – wynagrodzenie przysługujące Polecającemu za skuteczne polecenie przesłane za 
pośrednictwem systemu huntoo wypłacane przez Pracodawcę, której wysokość jest określana przez 
Pracodawcę i jest prezentowana na ogłoszeniu. 

III. Korzystanie z Opcji „Poleć znajomego” 

1. Korzystanie przez Polecającego z Opcji „Poleć znajomego” polega na zarejestrowaniu się w 
Systemie huntoo, założeniu Konta oraz wygenerowaniu unikalnego odnośnika do ogłoszenia 
zamieszczonego w Systemie TRAFFIT, który następnie Polecający może przekazać osobie 
zainteresowanej ogłoszeniem. 

2. W celu założenia konta Polecającego, Polecający powinien wypełnić formularz rejestracyjny 
dostępny na stronie https://app.huntoo.pl/register w zakresie określonym przez TRAFFIT Sp. z o.o. jako 
obowiązkowy oraz postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami systemowymi. 

3. TRAFFIT sp. z o.o. przechowuje dane Polecającego oraz udostępnia je Pracodawcy, na którego 
ogłoszenie odpowiedział Kandydat z użyciem wygenerowanego dla Polecającego linku, na co 
Polecający wyraża zgodę. 

4. Polecający może zrezygnować z korzystania z usługi (wypowiedzieć umowę o świadczenie 
usługi) w każdej chwili, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc ze skutkiem 
na koniec miesiąca kalendarzowego z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu. Wypłatę bonusu 
naliczanego po rezygnacji Polecającego z systemu huntoo ustala Pracodawca. 

5. TRAFFIT Sp. z o.o. może wypowiedzieć Polecającemu umowę o świadczenie usługi z 
zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.  

6. Po rozwiązaniu Umowy TRAFFIT Sp. z o.o. usunie konto Polecającego oraz wszelkie dane 
wprowadzone przez Polecającego do Systemu huntoo w ciągu 14 dni od daty rozwiązania umowy. 

7. Do korzystania z Systemu huntoo niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem 
do sieci Internet i przeglądarką internetową w najnowszej wersji. Zalecane przeglądarki to: Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge i Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej. Z uwagi na 
specyfikę usługi na urządzeniu musi być włączona obsługa skryptów JavaScript oraz zapisywania plików 
cookies. Odradzane jest korzystanie z wtyczek w przeglądarce, mogących mieć wpływ na prawidłowe 
działanie systemu - w szczególności wtyczek blokujących wyskakujące okienka oraz dokonujących 
zmian w stronach WWW. 

9. Prawa do logotypu i nazwy Systemu huntoo przysługują TRAFFIT Sp. z o.o. i podlegają ochronie 
prawnej. 

10. TRAFFIT sp. z o.o. może usunąć naruszające Regulamin treści naruszające dobre imię lub 
interesy TRAFFIT sp. z o.o lub osób trzecich. 



11. Wszelkie prawa do Systemu huntoo zastrzeżone są na rzecz TRAFFIT sp. z o.o., podobnie jak 
prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych i podlegają ochronie 
przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zm.), ustawy 
z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211 ze zm.). 

12. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych 
elementów zawartych w Systemie huntoo, nie oznacza nabycia przez Polecającego jakichkolwiek praw 
na dobrach niematerialnych, do utworów oraz baz danych w nim zawartych. 

13. TRAFFIT sp. z o.o nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych. 
Zatem, wszelkie koszty związane z usługami transmisji danych lub usługami telekomunikacyjnymi 
wymaganymi do uruchomienia i korzystania z Systemu huntoo pokrywa Polecający, na podstawie 
umowy zawartej przez niego z dostawcą Internetu lub dostawcą usług telekomunikacyjnych. 

14. TRAFFIT sp. z o.o oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług 
elektronicznych wiązać się może z zagrożeniem pozyskania, przywłaszczania lub modyfikowania 
danych Polecającego oraz danych gromadzonych w ramach Systemu huntoo. Celem ochrony takich 
danych, Polecający powinni stosować adekwatne środki techniczne, które ograniczą do minimum 
wyżej wymienione zagrożenia, w tym w szczególności programy antywirusowe lub chroniące 
tożsamość osób korzystających z sieci Internet. 

15. Dla poszczególnych usług dostępnych w Systemie huntoo, TRAFFIT sp. z o.o może wprowadzać 
odrębne regulaminy, w których określone zostaną odrębne tryby lub warunki zawierania oraz 
rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

16. W Systemie huntoo prezentowane są treści informacyjne oraz treści reklamowe. TRAFFIT sp. z 
o.o ma prawo do zamieszczania w Systemie huntoo i prezentowania treści lub materiałów 
reklamowych/handlowych dotyczących oferowanych przez TRAFFIT sp. z o.o towarów lub usług, jak i 
towarów lub usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. 

17. Zasady polecania Kandydata określają Pracodawcy. TRAFFIT sp. z o.o. nie odpowiada za treść 
tych zasad i dotrzymanie zobowiązania przez Pracodawcę, w szczególności za rozliczenia między 
Pracodawcą a Polecającym i wypłatę bonusu. 

IV. Prawa i obowiązki Polecającego 

1. Polecający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i postanowień Regulaminu. 

2. Polecający jest zobowiązany do: 

a) nienaruszania praw, ani dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności Kandydatów czy 
Pracodawców; 

b) nieudostępniania w jakikolwiek sposób osobom trzecim loginu i hasła do konta Polecającego 
w Systemie huntoo; 

c) niepowielenia jakichkolwiek elementów Systemu huntoo, niedokonywania dekompilacji kodu 
źródłowego; 

d) wykorzystywania Systemu huntoo wyłącznie na potrzeby polecenia Kandydata; 



e) naprawienia poniesionych przez TRAFFIT Sp. z o.o. szkód wynikłych z naruszenia obowiązków 
Polecającego. 

3. Polecający ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wprowadzanych przez siebie danych, a 
w wypadku poniesienia przez TRAFFIT Sp. z o.o. szkody w związku z treścią danych wprowadzonych 
przez Polecający jest zobowiązany do jej naprawienia. 

4. Polecającemu nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności 
naruszających dobra osobiste czy inne prawa, stanowiących groźby lub inwektywy, wzywających do 
nienawiści, obraźliwych. Zabronione jest również promowanie innych stron internetowych czy 
zamieszczanie innych treści o charakterze promocyjnym czy reklamowym. Ponadto zabronione są 
jakiekolwiek działania mogące destabilizować działanie Systemu huntoo, w szczególności 
wprowadzanie szkodliwego oprogramowania, przełamywanie zabezpieczeń, przejmowanie adresów 
IP, spam. 

5. TRAFFIT Sp. z o.o. jest uprawniona do zablokowania Konta w przypadku działania przez Polecającego 
w sposób niezgodny z Regulaminem, prawem, naruszający prawa osób trzecich lub TRAFFIT Sp. z o.o. 

6. TRAFFIT Sp. z o.o. jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Usługi, co wiąże się z 
wygaśnięciem umowy o świadczenie Usługi oraz usunięciem Konta wraz z zawartością, w stosunku do 
Polecającego bez żadnego prawa do żądania przez niego odszkodowania w przypadku naruszenia 
Regulaminu, prawa, praw osób trzecich lub TRAFFIT Sp. z o.o. oraz jeżeli Polecający: 

a) podał w trakcie rejestracji w Systemie huntoo dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub 
nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; 

b) dopuścił się za pośrednictwem Systemu huntoo naruszenia dóbr osobistych, w szczególności 
dóbr osobistych Kandydatów i/lub Pracodawców; 

c) dopuścił się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, sprzecznych z 
celami utworzenia konta w Systemie huntoo. 

6. Bez uprzedniej zgody TRAFFIT Sp. z o.o., Polecający nie może przenieść na osobę trzecią praw 
ani obowiązków związanych z korzystaniem z Systemu huntoo. Polecający powinien powstrzymać się 
od udostępniania loginu lub hasła osobom trzecim. Polecający odpowiada jak za własne działanie lub 
zaniechanie, za działania i zaniechania osób trzecich, którym udostępnił hasło lub login. 

 

V. Prawa i obowiązki TRAFFIT Sp. z o.o. 

1. TRAFFIT Sp. z o.o. zobowiązany jest do bezpiecznego przechowywania powierzonych mu w 
Systemie huntoo danych i zachowania ich w poufności. Dostęp do danych uzyskają tylko pracownicy 
TRAFFIT Sp. z o.o., dla których jest to niezbędne w celu należytej realizacji Usługi i tylko w celu jej 
realizacji. TRAFFIT Sp. z o.o. dołoży należytych starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w 
ramach korzystania z Systemu huntoo była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane 
z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. Połączenia używane przez 
TRAFFIT Sp. z o.o. są szyfrowane. 

2. TRAFFIT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania dostępu Polecającego do 
Systemu huntoo do czasu wyjaśnienia sprawy, jeżeli podejmie uzasadnioną wątpliwość, że Polecający 
korzystał z Systemu huntoo naruszając postanowienia Regulaminu. 



3. TRAFFIT Sp. z o.o. jest uprawniona do czasowej przerwy w działaniu Systemu huntoo z przyczyn 
technicznych. TRAFFIT Sp. z o.o. podejmie starania, aby przerwy techniczne trwały możliwie najkrócej 
i prowadzone były poza godzinami roboczymi przez które rozumie się godziny w dniach od poniedziałku 
do piątku między 8 - 17. 

4. TRAFFIT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec Polecającego za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usług z przyczyn nie leżących po jego stronie, w tym z przyczyn leżących po 
stronie osób trzecich, w szczególności Pracodawcy i/lub Kandydata, na które nie ma wpływu (np. takich 
jak operatorów sieci telekomunikacyjnych), ani spowodowanych działaniami siły wyższej (obejmującej 
też pandemie). Nie dotyczy to podwykonawców TRAFFIT Sp. z o.o. i innych osób trzecich, za pomocą 
których TRAFFIT Sp. z o.o. świadczy usługi, wówczas za ich działania i zaniechania odpowiada jak za 
działania i zaniechania własne. 

5. Niezależnie od innych zapisów Regulaminu, jeżeli nie stoją przeciw temu bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa, jakakolwiek odpowiedzialność TRAFFIT Sp. z o.o. wobec Polecającego 
lub innej osoby lub podmiotu z tytułu świadczenia usługi dostępu do Systemu huntoo oraz innych usług 
objętych niniejszy Regulaminem, niezależnie od podstawy prawnej i faktycznej, jest za wyjątkiem 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ograniczona do szkód rzeczywistych i nie może 
przekroczyć kwoty 5000zł 

6. Niezależnie od postanowień poprzedzających, TRAFFIT Sp. z o.o. nie odpowiada w żadnym 
zakresie za zapłatę wynagrodzenia dla Polecającego przez Pracodawcę za polecenie Kandydata. 

7. TRAFFIT Sp. z o.o. jest uprawniona do udostępniania Polecającemu statusu aplikacji 
rekomendowanego Kandydata, w szczególności przekazania informacji o jego zatrudnieniu. 

 

VI. Poufność 

1. TRAFFIT Sp. o.o. zobowiązuje się do zachowania poufności Danych Osobowych 
wprowadzonych do Systemu w tym danych osobowych samego Polecającego, powyższe nie dotyczy 
przekazania ich Pracodawcy czy Kandydatowi zgodnie z Regulaminem, na co Polecający wyraża 
nieodwołalną, bezwarunkową zgodę. Z chwilą udostępnienia danych osobowych Pracodawcy, staje się 
on ich administratorem w ramach zawartej umowy o polecenie na warunkach zawartych w ogłoszeniu 
Pracodawcy. 

2. Zobowiązanie TRAFFIT sp. z o.o. do zachowania poufności nie dotyczy informacji, które: 

a) są ujawniane w celu prawidłowej realizacji usługi, 

b) znajdowały się w posiadaniu TRAFFIT Sp. o.o. przed przystąpieniem do realizacji usług, 

c) zostały podane do publicznej wiadomości, 

d) są ujawniane na podstawie zgody Polecającego. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności określone w niniejszym postanowieniu nie narusza 
obowiązku dostarczania informacji uprawnionym do tego organom na podstawie bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

4. Zobowiązanie do zachowania poufności pozostaje w mocy także po zakończeniu realizacji 
usług, przez okres 5 lat od zakończenia umowy. 

VII. Reklamacje 



1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej pomoc@traffit.com. 

2. Reklamacja powinna umożliwiać identyfikację osoby ją składającej w celu poinformowania jej 
o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu składający reklamację powinien wskazać w reklamacji 
w szczególności swoje imię i nazwisko, adres e-mail. Nadto, reklamacja powinna zawierać opis 
przedmiotu reklamacji, a także konkretne żądanie polecającego związane ze składaną reklamacją. 

3. TRAFFIT Sp. z o.o. rozpatruje reklamację w ciągu 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania, chyba 
że wymagane są dodatkowe informacje od Polecającego lub konieczne jest wykonanie dodatkowych 
czynności. W takim wypadku okres rozpatrywania reklamacji ulega odpowiedniemu przedłużeniu. 

4. Polecający wyraża zgodę dla TRAFFIT sp. z o.o. na ingerencję w strukturę techniczną Konta, w 
celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług, a także na dokonywanie zmian lub 
każde inny oddziaływanie na stronę techniczną Konta, celem przywrócenia prawidłowego działania 
samego Konta lub usług, bądź w celu jego modyfikacji zgodnie z żądaniem reklamacji Polecającego. 

VIII. Zmiany Regulaminu 

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej 
https://app.huntoo.pl/regulamin.pdf 

2. TRAFFIT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w 
szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności 
uzasadniania tych przyczyn. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie 
internetowej https://app.huntoo.pl/regulamin.pdf (w szczególności poprzez opublikowanie tekstu 
jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez 
obowiązujące przepisy. TRAFFIT Sp. z o.o. zawiadamia o zmianie Regulaminu dotychczasowych 
Polecających (którzy korzystają z Systemu huntoo w chwili dokonania zmiany Regulaminu) 

3. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu Polecający jest uprawniony do rozwiązania 
umowy. W przypadku złożenia wypowiedzenia w terminie 7 dni od zmiany Regulaminu, w okresie 
wypowiedzenia obowiązuje Regulamin w dotychczasowym brzmieniu. Dalsze korzystanie przez 
Polecającego z Usługi po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez 
Polecającego, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Polecającego 
oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu. 

IX. Postanowienia szczególne dla Klientów będących Konsumentami lub którym z mocy przepisów 
szczególnych przysługują niektóre uprawnienia Konsumentów 

1. Niniejszy paragraf Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Polecających będących 
Konsumentami lub Polecających, którym z mocy przepisów szczególnych przysługują niektóre 
uprawnienia konsumentów. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Polecającego będącego 
Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz 
zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów pod adresem: 
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php Przy Prezesie Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: 
kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), 
którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących 
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 



3. Polecający będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), 
czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR 
(Alternative Dispute Resolution; nie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o 
świadczenie usług między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym 
siedzibę w UE, znajduje si ę tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy o korzystanie z Systemu huntoo przysługuje 
Polecającemu, który zawarł z TRAFFIT sp. z o.o. umowę o świadczenie usługi jako Konsument. 
Uprawnienie do odstąpienia na tych samych zasadach co Konsument przysługuje także innym 
Polecającym, którym przepisy szczególne nadały takie uprawnienie. 

5. Uprawniony Polecający, o którym mowa w ust. 4, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni 
od jej zawarcia. Odstąpienia dokonuje się przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na piśmie lub 
drogą elektroniczną na adres TRAFFIT sp. z o.o. 

6. Uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje Polecającemu w przypadku, gdy za jego zgodą 
TRAFFIT sp. z o.o. rozpoczął świadczenie usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. 

X. Postanowienia końcowe 

1. Wyłącznym źródłem zobowiązań TRAFFIT Sp. z o.o. jest Regulamin oraz przepisy prawa 
obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy 
TRAFFIT Sp. z o.o i Polecającym jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi jest miejsce, w którym TRAFFIT Sp z o.o. 
ma siedzibę. 

3. Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania Danych Osobowych Polecającego przez 
TRAFFIT sp. z o.o. znajduje się pod adresem: https://app.huntoo.pl/klauzula_informacyjna.pdf. 
Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania Danych Osobowych Polecającego przez Pracodawcę 
znajduje się w ogłoszeniu Pracodawcy. 


