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INFORMACJA O PROMOCJI DZIAŁALNOŚCI CZŁONKIO 

PRZEZ POLISH PROFESSIONAL WOMEN IN THE NETHERLANDS  
 

1. Cel – promowanie członkio! Stowarzyszenie tworzy i chce rozwijad platformę do wymiany 

informacji między członkiniami oraz chce w transparentny sposób promowad i wspierad 

działalnośd zawodową i profesjonalną swoich członkio. 

2. Co Stowarzyszenie robi w celu promocji członkio? W związku z powyższym, Stowarzyszenie: 

(i) Na prośbę członkio lubi na swoim Facebook strony internetowe lub strony Facebook członkio, o ile 

te strony są związane z działalnością zawodową lub profesjonalną członkio. 

(ii) Na prośbę członkio umieszcza na swojej stronie internetowej w sekcji Promuj się! informacje 

o wydarzeniach organizowanych przez członkinie w ramach ich działalności zawodowej lub 

profesjonalnej. 

(iii) Umożliwia członkiniom umieszczanie postów w zamkniętej grupie Polish Professional Women 

na LinkedIn np. informacji o ofertach pracy, czy ogłoszenia dotyczące wydarzeo organizowanych 

przez członkinie. 

(iv) Na prośbę członkio przekazuje informacje za pośrednictwem członków zarządu w czasie Club 

Business, odbywającego się przed wydarzeniami organizowanymi przez Stowarzyszenie. Na 

prośbę członkio przekazuje informacje za pośrednictwem Newsletter, wysyłanego raz w miesiącu 

do członkio Stowarzyszenia. 

(v) Umożliwia członkiniom promowanie działalności zawodowej lub profesjonalnej członkio 

na spotkaniach networkingowych Stowarzyszenia przez np. wymianę wizytówek, rozdawanie 

ulotek odnośnie ich działalności, czy organizowanych przez nie wydarzeo itp. 

3. W jaki sposób Stowarzyszenie realizuje cel promocji członkio? Stowarzyszenie: 

(i) przyjmuje prośby o polubienia na Facebook, przekazanie informacji w czasie Club Business oraz 

umieszczenie informacji w Newsletter na adres email: kontakt@polishprofessionalwomen.com; 

(ii) umożliwia umieszcznie na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: 

http://www.polishprofessionalwomen.com/promuj-sie/ ogłoszenia, promującego wydarzenie 

organizowane przez członkinię w ramach jej działalności zawodowej lub profesjonalnej. W celu 

umieszczenia ogłoszenia członkini powinna wypełnid znajdujący się w/w formularz zgłoszeniowy. 

(iii) przyjmuje członkinię Stowarzyszenia, na jej wniosek do zamkniętej grupy Polish Professional 

Women na Linkedin i umożliwia umieszczanie bezpośrednio w tej grupie przez członkinię postów, 

w tym ogłoszeo dotyczących działalności zawodowej lub profesjonalnej członkio. 

4. Jakie są zasady promocji? Stowarzyszenie promuje członkinie i ich działalnośd zgodnie z 

poniższymi zasadami: 

mailto:kontakt@polishprofessionalwomen.com
http://www.polishprofessionalwomen.com/promuj-sie/
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(i) Mając na względzie sprawne wykonywanie procesu promocji, Stowarzyszenie publikuje 

ogłoszenia na stronie Stowarzyszenia „Promuj się!” raz w tygodniu. 

(ii) Każda z członkio może wnioskowad o umieszczenie ogłoszenia na stronie Stowarzyszenia 

„Promuj się!” tylko raz w miesiącu.  

(iii) O kolejności pojawiania się ogłoszeo na stronie Stowarzyszenia „Promuj się!” decyduje data 

wydarzenia. W przypadku braku daty wydarzenia, o kolejności pojawienia się decyduje kolejnośd 

wpływu zgłoszenia.  

(iv) W przypadku jeżeli zgłoszenie nie spełnia warunków wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, 

ogłoszenie nie zostaje opublikowane. 

(v) Publikowane w grupie Polish Professional Women na Linkedin ogłoszenia, dotyczące ofert pracy 

powinny byd umieszczane w sekcji „Jobs”.  

(vi) W celu zachowania prawidłowego przebiegu wydarzeo organizowanych przez Stowarzyszenie, 

Stowarzyszenie nie umożliwia przemawiania w czasie Club Business członkiniom – 

przekazywanie informacji odbywa się wyłącznie za pośrednictwem członków zarządu. 

(vii) Ze względu na ograniczenia czasowo-organizacyjne oraz techniczne, prośby o przekazywanie 

infomacji w czasie Club Business i w Newsletter powinny mied charakter wyjątkowy, co do 

zasady niekomercyjny, mied na względzie dobro Stowarzyszenia lub większej liczby członkio. 

(viii) Stowarzyszenie, informując o działalnośd członkio, korzysta z tekstów i materiałów nadesłanych 

przez członkinie. Dlatego też Stowarzyszenie prosi, aby członkinie przysyłały prośby, zawierające 

preferowany przez członkinie kompletny tekst informacji / materiał dotyczący ogłoszenia; 

jednocześnie Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia stosownych modyfikacji, 

wynikających z ograniczeo organizacyjnych, czasowych, czy też technicznych. 

(ix) Stowarzyszenie nie weryfikuje w sposób merytoryczny ogłoszeo, postów publikowych, czy też 

informacji, przekazywanych przez członkinie Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie gwarantuje 

i nie odpowiada za to, że informacje przekazane, wskazane w ogłoszeniach lub postach są 

prawdziwe, a zdarzenia których dotyczą w rzeczywistości nastąpią zgodnie z podaną treścią. 

(x) Stowarzyszenie może odmówid promowania, czy też przekazywania informacji na temat 

działalności członkio, jeżeli ta działalnośd stoi w sprzeczności z celami i planami Stowarzyszenia 

lub jeżeli liczba reklam, ogłoszeo, informacji, wynikających z próśb członkio o promocję byłaby 

tak duża w danym czasie, że istniałoby ryzyko, iż działanośd Stowarzyszenia zostanie 

zdominowana przez tego typu aktywnośd. 

(xi) Stowarzyszenie nie umieszcza ogłoszeo, reklam, dotyczących działalności zawodowej lub 

profesjonalnej członkio na swojej stronie Facebook. 

(iv) O czym warto pamiętad? Cele Stowarzyszenia znajdują się w statucie Stowarzyszenia, który jest 

umieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia: 
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http://www.polishprofessionalwomen.com/pakiety/ Ponadto, tłumaczenie na język polski celów 

Stowarzyszenia znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia w sekcji FAQ: 

http://www.polishprofessionalwomen.com/faq/. 

(v) Plany Stowarzyszenia znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia: 

http://www.polishprofessionalwomen.com/spotkania/ Stowarzyszenie w miarę swoich 

możliwości stara się uaktualniad tą stronę, tak aby członkinie z wyprzedzeniam wiedziały, kiedy 

i jakiego rodzaju wydarzenia Stowarzyszenie planuje zorganizowad. Jednocześnie Stowarzyszenie 

zastrzega sobie możliwośd zmiany dat i prowadzących wydarzenia z powodu nieprzewidzianych 

okoliczności. 

(vi) Niniejsza informacja podlegad będzie zapewne zmianom, gdyż życie członkowskie ciągle dostarcza 

nowych doświadczeo. O zmianach Stowarzyszenie będzie informowad w drodze korespondencji 

mailowej wysyłanej cyklicznie do członkio. 

(vii) Stowarzyszniu zależy na dobrej współpracy ze swoimi członkiniami i na zadowoleniu członkio, 

dlatego też w przypadku jakichkolwiek uwag co do kwestii związanych z promocją działalności 

członkio, Stowarzyszenia prosi, aby kierowad je pod adres: 

kontakt@polishprofessionalwomen.com. 
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