Briefly – Referral program – Kreditgyűjtési szabályzat
Az alábbi szabályzat tájékoztatásul szolgál a Referral program kreditszámítási, kreditjóváírási
és kreditbeváltási rendszeréről, illetve alapelveiről.
Szervező: FREEASY Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9023 Győr, Körkemence utca 8.,
adószám: 27311798-2-08, cégjegyzékszám: 08-09-031604, továbbiakban: „Szervező”,
„Briefly”, „FREEASY Kft.”)
I. Referral program lényege:
- Az Referral program keretében a Szabadúszók, illetve az Ügyfelek (továbbiakban:
„Felhasználók”) új felhasználó ajánlása esetén – jelen dokumentumban és a hatályos
hirdetményben megadott feltételek mentén – Briefly kredithez juthatnak hozzá, melyeket
különböző – az aktuális hirdetményben meghatározott – Briefly csomagokra válthatnak be. A
Szabadúszóknak lehetősége nyílik a Briefly kreditek készpénzre történő átváltására is
megfelelő együttműködés esetén.
- Briefly tájékoztatja a Referral programban résztvevőket, hogy egy kredit egy HUF értéket
képvisel, erre tekintettel a kreditek szolgáltatásra történő beváltása illetve a Cashback opció
igénybevétele esetén is ezt tekinti irányadónak a Szervező. Jelen Kreditgyűjtési
Szabályzatban, az éppen hatályos hirdetményben és a programmal kapcsolatos minden
kommunikációban a Szervező alapelvként kívánja követni, hogy egy kredit egy forintnak
megfelelő ellenértéket képvisel és mindent megtesz, hogy ez a lehető legteljesebben
megvalósuljon.
II. Referral program időtartama
- A program határozatlan időtartamú. A program befejezéséről a Briefly legalább 7 nappal a
program befejezését megelőzően értesítést küld a résztvevők számára és a
https://briefly.work/ weboldalon tájékoztatást helyez el erről. A program befejezése után
kreditek már nem gyűjthető, az összegyűjtött kreditek nem válthatók be. A kreditek
beváltásának elmaradásából eredő károkért a Briefly a felelősségét kizárja.
- A program ideje alatt időszakonként a Szervező közzéteszi az éppen aktuális hirdetményét,
amelyben meghatározásra kerülnek az adott időszakra vonatkozó aktuális szabályok, mint
például
●
●
●
●

az adott tevékenységekért kreditek értékei,
meddig kell teljesíteni a referáltnak a kredibeváltási szabályokat
aktuális részletes kreditbeváltási szabályok,
az igénybe vehető szolgáltatások köre stb.

A hirdetmény lejárata után az adott módon meg nem szerzett és be nem váltott kreditek
miatt a Szervező a felelősségét kizárja.
III. Referral programban való részvétel:
- A Referral programhoz való csatlakozás és az abban való bennmaradás ingyenes és
önkéntes.
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- A programban azon regisztrált felhasználók vehetnek részt, akik elfogadják a jelen
Kreditgyűjtési Szabályzatot a mindenkor hatályos kapcsolódó hirdetményt (a továbbiakban:
„hirdetmény”).
IV. Referral program keretei:
A.

Felhasználók Szabadúszót ajánlanak

- Az ajánlott Szabadúszóért az Ajánló és Ajánlott azonos számú – hatályos hirdetményben
meghatározott – kreditben részesülnek.
- A Szabadúszónak meghatározott képesítéssel, specifikációkkal kell rendelkeznie, amely
képesítési feltételeket minden esetben az éppen aktuális hirdetmény tartalmaz. Ajánlás csak
akkor lesz sikeres, ha az ajánlott Szabadúszó megfelel az előre meghatározott
követelményeknek és a hirdetményben meghirdetett határidőn belől teljesíti ezeket.
Kizárólag eredményes (elfogadott) beajánlás esetén jár a kreditpont az Ajánló személyének.
- A Szabadúszó profiljának tartalmaznia kell az alapadatokat, a szakmai bemutatkozást, a
portfóliót, illetve – amennyiben előírt – a vállalkozói adatokat is. Elfogadásra csak azon
profilok kerülnek, amelyek a Briefly belső ellenőrzése során megfelelnek. Szervező teljes
diszkrecionális joga eldönteni, hogy mely profilok kerülnek elfogadásra és ezen döntését nem
köteles indokolni.
- Abban az esetben, ha az ajánlott Szabadúszó egy általa jelentkezett projektre felvételt nyert
az Ajánló – hatályos hirdetményben meghatározott – további kredithez juthat hozzá.
- Amennyiben a Szabadúszó Ajánló vállalja – hirdetményben részletezett – tanácsadás
tartását, lehetősége nyílik a Briefly krediteket készpénzre átváltani a “Perks” menüpont alatt
elérhető Cashback opción keresztül, amely esetben óránként 50.000 – azaz Ötvenezer –
Forint ellenérték fejében vállalhatja a szolgáltatás nyújtását. Felhasználó elfogadja, hogy a
Briefly csapatának egy előzetes szelekciós folyamatban ezt minden esetben jóvá kell hagynia.
A szolgáltatott tanácsadás idejének és kifizetett összegnek arányosnak kell lennie. Szervező és
a Felhasználó a kifizetett ellenértéket arányosnak tekintik és a bíróság előtti megtámadás
jogáról előzetesen, véglegesen lemondanak.
- A Cashback opció igénylése esetén a Szabadúszó Ajánló köteles egy egyedi átvilágításon
átesni. A Cashback opció kifizetési feltételeinek elfogadására az egyedi elbírálás keretében
van lehetőség. Szervező teljes diszkrecionális joga eldönteni, hogy mely kérelmek kerülnek
elfogadásra és ezen döntését nem köteles indokolni.
B.

Felhasználók Ügyfelet ajánlanak

- Az ajánlott Ügyfélért az Ajánló és Ajánlott – hatályos hirdetményben meghatározott –
azonos számú kreditben részesülnek.
- Ajánló akkor tesz szert kreditpontra, amennyiben ajánlott Ügyfél ajánlata elfogadásra kerül,
a projekt kifizetésre került (a Barionos feltöltés is megtörtént). Szervező teljes diszkrecionális
joga eldönteni, hogy mely briefek kerülnek elfogadásra és ezen döntését nem köteles
indokolni.
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V. Regisztráció menete:
A.

Linken keresztüli regisztráció menete

- A Briefly Szabadúszónak/Felhasználónak először meg kell adnia a Referral menüpontban az
Ajánlott nevét, email címét és az ajánlás indoklását, illetve el kell fogadnia az aktuálisan
érvényben lévő hirdetményt és ajánlási ÁSZF-et.
- Az Ajánlott számára automatikusan emailben küldött link megnyitásával egy egyedi
regisztrációs felület válik elérhetővé, ahol lehetőség nyílik kiválasztani, hogy az ajánlott
személy Szabadúszóként vagy Ügyfélként kíván regisztrálni a felületen.
VI. Nyomonkövetés a Referral programban:
- Az Ajánló és Ajánlott személy a Briefly profiljában a Referral menüpont alatt követheti
nyomon, hogy az általa meghívott/ajánlott személy regisztrációja sikeresen befejeződött.
- Az Ajánlónak lehetősége van mindezt nyomon követni az „Referral” fül alatt, ahol
feltüntetésre kerül, hogy az általa ajánlott személy regisztrációja éppen milyen fázisban tart.
- A Szervezőnek utólagosan nem áll módjában Szabadúszót/Ügyfelet az ajánláshoz
hozzárendelni.
VII. Kreditek beváltása:
- A Felhasználó „Kreditjeim” elnevezésű menüpont alatt láthatja pontosan mennyi
kreditponttal rendelkezik, illetve, hogy azokat az éppen aktuális hirdetmény alapján milyen
csomagokra/szolgáltatásokra, milyen módon tudja beváltani.
- Beváltás előtt a Felhasználónak lehetősége van egy rövid leírás alapján megismerni, hogy a
megszerzett kreditpontok pontosan milyen csomagokra tudja váltani majd ezt követően sor
kerülhet a beváltásra.
- Felhasználók tudomásul veszik, hogy bizonyos csomagok, csak korlátozott számban
érhetőek el hiszen azokat a Briefly korlátozott kapacitású Partnerei biztosítják a Felhasználók
részére.
- A beváltható Briefly csomagok lehetnek – példálózó jelleggel – a következők:
● Ügyfelek részére: Briefly Szabadúszókkal tanácsadás
● Szabadúszók részére:
o Coworking napi bérlés
o Könyvelői tanácsadás
o Szakmai mentoráció
- A “Referral” menüpont alatt az adott “Perks”-nál lehet beváltani a krediteket a
“Megveszem” gombra nyomással. Beváltás esetén egy automatikus levél kerül kiküldésre,
amelyben a legfontosabb teendők, feltételek szerepelnek.
- Szervező kizárja minden felelősséget a kreditbeváltás során a nyújtott szolgáltatásokkal
kapcsolatban, hiszen azokat Partnerei nyújtják a Felhasználók számára.
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- Tekintettel arra, hogy a jelen program egy plusz lehetőség a Felhasználóknak a platform
igénybevétele mellett, Briefly a kreditbeváltást a Referral program során bármikor indoklás
nélkül felfüggesztheti.
VIII. Adatkezelés, felelősség kizárása:
- A Szervező a személyes adatok kezeléséről szóló teljeskörű tájékoztatója a Szervező
honlapján, a https://briefly.work/ weboldalon Adatvédelmi Tájékoztató néven szerepel,
amely külön fejezetben tartalmazza a Briefly-közösség tagjainak a személyes adatainak
kezelésére vonatkozó szabályait és a jogorvoslati lehetőségeket. Felhasználó a Referral
programban való részvételével a fenti tájékoztató teljeskörű megismerését elismeri.
- A Briefly Felhasználó a regisztrációval hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez,
tárolásához és használatához – különösen email hírlevelek, reklámanyag kiküldése céljából –
a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések figyelembevételével.
- A résztvevők/Felhasználók tudomásul veszik, hogy a weboldalak használata a kiszolgáló
technológia függvénye. A weboldal használatát - kreditszerzés, kreditbeváltás stb. kedvezőtlenül befolyásolhatja például a kapcsolati hiba, a szerver számítógépek
teljesítménye, illetve a hálózati leterheltség. FREEASY Kft. a technikai problémákból eredő
mindennemű felelősségét kizárja. A résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból
adódó valamennyi következményt maguk viselik.
- FREEASY Kft. a Referral programmal összefüggő hibákért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a
felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
- FREEASY Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a
Referral programban való részvétel során, a Referral program esetleges hibáiból,
hiányosságaiból, hibás működéséből, a Referral program során bekövetkezett késésekből
eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
- A FREEASY Kft. a Partnerei által biztosított szolgáltatásokért felelősséget nem vállal.
- A résztvevők/Felhasználók az adataiban (név, cím, egyéb) bekövetkezett bármely
változásról, a változástól számított 15 napon belül kötelesek írásban értesíteni a Szervezőt.
IX. Kizárás a Referral programból:
- FREEASY Kft. jogosult a Felhasználónak a programban való részvételét azonnali hatállyal
felmondani és egyidejűleg a Briefly fiókját megszüntetni, a kreditpontokat zárolni,
amennyiben a Felhasználó neki felróható okból hamis adatokat közöl a Szervezővel, vagy a
Program során bármilyen visszaélést követ el, vagy nem tartotta be jelen Kreditgyűjtési
Szabályzat feltételeit.
- Többszörös fiók-összekapcsolás a Felhasználó azonnali kizárásával jár.
- A jelen pontban szabályozottakkal kapcsolatos mindennemű jogvita kizárt, azzal kapcsolatos
igények vonatkozásában Felhasználó a bíróság előtti megtámadási jogáról véglegesen lemond
a programban való részvétellel.
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X. Kreditgyűjtési Szabályzat módosítása:
- A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy jelen Kreditgyűjtési Szabályzatot egyoldalúan
módosítsa. A Kreditgyűjtési Szabályzat utolsó módosításának dátumát a „Frissítve” sor
tartalmazza. Amennyiben a Felhasználó nem kéri adatainak a Referral Programból való
törlését, úgy kell tekinteni, hogy elfogadta a módosított részvételi szabályzatot.
XI. Egyéb rendelkezések:
- A Briefly Felhasználó a Referral programban történő részvétellel automatikusan elfogadja a
jelen Kreditgyűjtési Szabályzatot és mindenkor hatályos kapcsolódó hirdetményt. A Briefly
Felhasználó kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.
Jelen Kreditgyűjtési Szabályzat 2021. november 13. napján lép életbe és visszavonásig
érvényes.
A változtatások jogát fenntartjuk.
Győr, 2021. november 13.
FREEASY Kft.
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