Regulamin
korzystania z serwisu internetowego e-rekrutacja24.pl
§1
Postanowienie ogólne
1.

Niniejszy Regulamin określa:
a. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług
drogą elektroniczną,
b. zasady odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą
elektroniczną,
c. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych i prawnych, jak również jednostek
nieposiadających osobowości prawnej, korzystających z Usług świadczonych drogą
elektroniczną.

2.

3.
4.

Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy
o świadczenie Usług. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu,
które nie zostały mu udostępnione.
Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili
podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.
§2
Proces rejestracji

1.

Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą prawidłowego
wypełnienia przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu.

2.

Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a.
b.
c.
d.

3.

4.
5.

6.

7.

podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
zapoznał się z Regulaminem oraz jego załącznikami i zobowiązuje się go przestrzegać.

Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego,
utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisu internetowego Konto, o nazwie będącej
podanym przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej. Konto zostaje aktywowane
poprzez potwierdzenie za pomocą kliknięcia linku aktywacyjnego.
Usługobiorca zobowiązuje się do posiadania i utrzymywania aktywnego Adresu e-mail.
Adres ten jest podawany podczas procesu rejestracji.
Usługobiorca deklaruje bieżące monitorowanie poczty elektronicznej, zgodnie z podanym
Adresem e-mail, celem weryfikacji ewentualnych zmian co do zasad korzystania z serwisu
internetowego Usługodawcy.
Usługobiorca zobowiązany jest do zaktualizowania zmiany dotyczącej Adresu e-mail w
ramach swojego Konta, pod rygorem uznania, że wszelkie zmiany dotyczące zasad
korzystania z serwisu internetowego, o których Usługodawca informował Usługobiorcę na
podany wcześniej E-mail są skuteczne i obowiązują Usługobiorcę.
E-mail jest powiązany z Kontem Usługobiorcy, stanowi konieczną formę identyfikacji

8.

9.

10.

wobec Usługodawcy i wykorzystywany jest do wszelkiej korespondencji związanej ze
świadczeniem Usług.
Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, która jest już
wykorzystana w ramach serwisu internetowego Usługodawcy lub jeżeli jest ona sprzeczna z
prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione
interesy Usługodawcy.
Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego Adresu e-mail oraz hasła
dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim hasła dostępu do
Konta. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek
jego ujawnienia.
W przypadku usunięcia konta przez Usługobiorcę – Kandydata dane zostają usunięte
z systemu. Ponowne założenie konta będzie możliwe dopiero po upływie 6 miesięcy od
daty usunięcia konta.
§3
Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

1.

W celu umożliwienia prawidłowego korzystania z serwisu internetowego powinny zostać
spełnione n/w wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca:
a. połączenie z siecią Internet,
b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera
dokumentów w formacie HTML. Usługobiorca dla korzystania z Usług może
akceptować pliki cookies.

2.

3.

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym
ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom
przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę
Usług nie później niż od chwili prawidłowego utworzenia Konta.
§4
Prawa i obowiązki osób korzystających z Serwisu

1.
2.

Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne
lub związane z modyfikacją Serwisów Usługodawcy,
b. wysyłania na E-mail Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i
transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
c. umożliwienia Usługobiorcom utworzenia Konta w Serwisach Usługodawcy przy użyciu
Adresu e-mail używanego wcześniej przez innego Usługobiorcę, którego Konto zostało
usunięte,
d. odmowy świadczenia Usług jeśli Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy
E-mail,
e. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów
bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,
f. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Usługobiorców oraz

dowolnego wybierania adresatów, za wyjątkiem komunikatów określonych w punkcie b.
3.

4.

5.

6.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia
wszelkich danych Usługobiorców, przeniesienia praw do Serwisów na inny podmiot oraz
podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z
tytułu których Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz edytowania
podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym
momencie.
Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnianie w Serwisach Usługodawcy swojego
wizerunku oraz utworów, których jest autorem, w przypadku Usług świadczonych przez
Usługodawcę umożliwiających prezentację powyższych, w tym w szczególności Usługi
Wizytówka Usługobiorcy. Powyższe udostępnianie ma na celu wyłącznie promowanie
Usługobiorcy zgodnie z warunkami i celem danej, świadczonej Usługi, w ramach której
takie udostępnianie ma miejsce.
Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:
a. publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione
prawem dobra osobiste osób trzecich,
b. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich
informacji o charakterze komercyjnym,
c. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania
w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisach, za
wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
d. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogących utrudnić lub zakłócić
funkcjonowanie Serwisów oraz od korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla
innych Usługobiorców,
e. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami,
naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

7.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne,
pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego
pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub
uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych,
uzasadnionych informacji na ten temat,
b. usunięcia z Serwisów treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem
Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
8. Usługobiorca, który zdecydował się na wypełnienie testów zamieszczonych w Serwisie
Usługodawcy wyraża zgodę na udostępnienie ich wyników potencjalnym Pracodawcom,
którzy zlecili Usługodawcy przeprowadzenie procesu rekrutacji w ramach Usług przez
niego świadczonych.
9. Usługobiorca ma wgląd do wyników wypełnionych przez siebie testów dodatkowych oraz
do udostępnionego przez Usługodawcę opisu poszczególnych kategorii osobowościowych
lub psychologicznych, predyspozycji zawodowych.
10. Usługobiorca, który zdefiniował zakres rekrutacji zleconej Usługodawcy do
przeprowadzenia w ramach Serwisu nie jest uprawniony do zmiany kryteriów doboru
Kandydatów przez cały okres trwania projektu rekrutacji.

§5
Zasady płatności za usługi w ramach Serwisu
1.
2.
3.

Usługi świadczone przez Usługodawcę dla Użytkowników są nieodpłatnie, chyba że co
innego wynika z treści zamieszczonej w Serwisie lub Cenniku.
Usługi świadczone przez Usługodawcę dla Usługobiorców są odpłatne według aktualnie
obowiązującego Cennika.
Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Usługobiorca
powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub
urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za
pośrednictwem Serwisów.
§6
Zasady odpowiedzialności osób korzystających z Serwisu

1.

2.

3.

4.

Usługodawca i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona
poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków
wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było
następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
Usługodawca, który powziął wiedzę o bezprawnym charakterze danych przekazanych
przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności
względem tego Usługobiorcy za powstałą szkodę.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek
zaprzestania świadczenia usług. Usługobiorca nie jest również odpowiedzialny za szkody
powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia Konta Usługobiorcy
naruszającego Regulamin.
Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania
przez Usługobiorców z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami
prawa,
b. za treści udostępniane przez Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu, które to treści
naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
c. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane za
pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców,
d. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników
zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.
e. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem
okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
f. podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy Procesie
rejestracji,
g. nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu,
h. wyniki przeprowadzonych testów psychologiczno-adaptacyjnych lub innych, z których
korzystają Usługobiorcy, albowiem mają one wyłącznie charakter pomocniczy w
stosunku do procesu rekrutacji prowadzonego przy wykorzystaniu Usług Serwisu,
którego ostateczne wyniki zależą wyłącznie od uznania właściwego podmiotu, który
prowadzi lub który zlecił Usługodawcy rekrutację,
i. faktyczny brak kwalifikacji, doświadczenia lub innych wyróżniających Usługobiorcę, o
których zapewniał podczas rejestracji w Serwisie Usługodawcy, lub które wynikają z

przeprowadzonej oceny lub wyników testów wypełnionych przez Usługobiorcę w
ramach Serwisu.
5.

6.

W celu uchylenia ewentualnych wątpliwości, Usługodawca zobowiązany jest względem
Usługobiorcy, który zlecił rekrutację, wyłącznie do przedstawienia określonej liczby
Usługobiorców wraz z podaniem ich danych osobowych.
Decyzja o nawiązaniu stosunku pracy lub innego stosunku zobowiązaniowego mającego na
celu świadczenie usług pomiędzy określonym Usługobiorcą poszukującym pracy i
określonym Usługobiorcą, który zlecił rekrutację zależy wyłącznie od ich zgodnej woli.

§7
Ochrona danych osobowych osób korzystających z Serwisu
1.
2.

3.

Usługobiorca ma prawo do ochrony prywatności zgodnie z Polityką Prywatności
stosowaną przez Usługodawcę, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania,
ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez
Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym
Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji
zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi
drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których
katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:
a. imię i nazwisko,
b. data urodzenia,
c. numer ewidencyjny PESEL,
d. numer identyfikacji podatkowej NIP,
e. adres zamieszkania lub siedziby,
f. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
g. adres poczty elektronicznej,
h. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego,
i. zajmowane stanowisko pracy lub wykonywany zawód,
j. wykształcenie,
k. miejsca pracy,
l. dane zawierane zwyczajowo w CV,
m.wyniki testów psychologiczno-adaptacyjnych.

4.

5.

6.

Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie
danych osobowych, a zbiór danych osobowych Usługobiorców został zgłoszony do
rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Usługobiorcy
potencjalnym pracodawcom, administratorem danych osobowych Użytkownika staje się
pracodawca, który jednocześnie staje się odpowiedzialny za ich zgodne z prawem
przetwarzanie.
Usługodawca, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych
udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone

7.

8.

9.

10.

11.

przed dostępem osób nieupoważnionych.
Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o
ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo
żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych
w przepisach tej ustawy.
Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów
przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych oraz marketingowych
pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich (Partnerów) wyłącznie po wyrażeniu
przez Usługobiorcę zgody na takie wykorzystanie. Zgoda wyrażona zostaje przez
potwierdzenie złożenia oświadczenia określonej treści.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach innych niż
niezbędne do świadczenia Usług, Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie
zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
Dane osobowe przechowywane są przez New Age HR Małgorzata Szymanowska na
podstawie umowy zawartej z Usługodawcą zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych.
Usługodawca zastrzega sobie prawo gromadzenia i przechowywania danych Użytkownika
związanych z procesem logowania do Konta, w szczególności:
a. adresu IP połączenia,
b. metody i czasu połączenia.
§8
Procedura zgłoszeń nieprawidłowości

1.
2.

3.

Usługobiorcy mają prawo zgłaszać nieprawidłowości funkcjonowania Serwisu lub w
ramach świadczonych Usług.
Zgłoszenia rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich wpłynięcia,
chyba że z uwagi na złożoność sprawy lub znaczną ich ilość rozpoznanie w tym
terminie nie jest możliwe.
Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące dane:
a. dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, E-mail),
b. zakres usług Serwisu, którego reklamacja dotyczy,
c. przedmiot reklamacji,
d. uzasadnienie.

4.
5.

Zgłoszenia należy składać pod adresem poczty elektronicznej admin@e-rekrutacja24.pl
O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę na E-mail.
§9
Rozwiązanie, wygaśnięcie umowy

1.
2.
3.

Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez każdą ze
stron.
Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną
poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta.
Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i
usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:
a. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
b. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa

Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób
trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
c. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami
prawa,
d. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
e. usunięcia przez Użytkownika konta poczty elektronicznej (bez założenia nowego i
poinformowania o tym Usługobiorcy), które było użyte do założenia i obsługi Konta,
f. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu
skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie
Usług.
4.
5.

6.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Usługobiorcę (o ile istnieje taka
faktyczna możliwość) najpóźniej w terminie 48 godzin od usunięcia Konta.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz
Usługobiorcy i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po
usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.
Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu, nie później jednak niż w
terminie 7 dni od jego zamieszczenia na stronie internetowej Usługodawcy, ze skutkiem
na dzień upływu okresu wypowiedzenia. Milczenie Usługobiorcy lub brak działania w
tym zakresie przyjmuje się za akceptację zmian Regulaminu.
§10
Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 października 2013r
Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie
od chwili umieszczenia ich treści na stronie internetowej serwisu Usługodawcy.
O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę zamieszczając
stosowną informację na stronie internetowej portalu Usługodawcy.
Regulamin oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną podlegają prawu
polskiemu.
Wszelkie spory powstałe na tle stosowania postanowień Regulaminu lub umów o
świadczenie usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla
siedziby Usługodawcy.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub umowach o świadczenie usług drogą
elektroniczną zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub umów oświadczenie usług
zawieranych drogą elektroniczną okaże się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało
żadnego wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień niniejszego
Regulaminu lub umów, o których mowa wyżej, a Strony stosunku prawnego dotkniętego
taką wadą, niniejszym zobowiązują się do zastąpienia wszystkich nieważnych, w zakresie
dopuszczalnym na podstawie przepisów prawa, lub nieskutecznych postanowień, nowymi
ważnymi i skutecznymi postanowieniami o treści jak najbardziej zbliżonej, w granicach
obowiązującego prawa, do treści postanowień nieważnych lub nieskutecznych oraz do
intencji Stron.
Postanowienia punktu poprzedzającego znajdą zastosowanie odpowiednio w razie
ustalenia, że którakolwiek ze Stron zawarła umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną w sposób bezskuteczny bądź nieważny, a także, gdy bezskuteczność ta
zostanie stwierdzona w trakcie obowiązywania takiej umowy.
W przypadku wskazanym w pkt. 7 i 8 , Strony zobowiązane będą do zawarcia aneksu do

10.

umowy, w którym sformułowane zostanie postanowienie zastępujący nieważne lub
bezskuteczne ich postanowienie, a którego cel będzie zbliżony lub analogiczny do
postanowienia nieważnego lub bezskutecznego.
Załączniki wymienione w treści Regulaminu stanowią jego integralną część, a ich zmiana,
w szczególności dotycząca zakresu lub rodzaju Usług świadczonych przez Usługodawcę
nienaruszająca postanowień dotychczasowych umów o świadczenie usług, nie stanowi
zmiany Regulaminu.
§11
Definicje

1.

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, wraz z jego zmianami.

2.

Usługodawca – Małgorzata Szymanowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
New Age HR Małgorzata Szymanowska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej z siedzibą: ul. Tunelowa 22C/2, 40-676 Katowice, NIP: 739-11595-81, REGON: 243000782.

3.

Usługobiorca – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Usług świadczonych przez
Usługodawcę drogą elektroniczną.

4.

Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z tych funkcji oferowanych przez
Serwis Usługodawcy, które nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania.

5.

Partner – osoba fizyczna lub prawna, która współpracuje z Usługodawcą i która oferuje w
ramach Serwisu m.in. usługi szkoleniowe i edukacyjne na rzecz Usługobiorców.

6.

Pośrednik - agencja zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.),
prowadzącą Rekrutację na rzecz osoby trzeciej poszukującej pracownika. Rolę Pośrednika
może także wykonywać Usługodawca.

7.

Serwis – serwis internetowe prowadzony przez Usługodawcę pod adresem http://www.erekrutacja24.pl, w ramach którego świadczone są Usługi, określone w załączniku nr 1.

8.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorców, zgodnie z ich zakresem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego
Regulaminu.

9.

Rekrutacja – to element procesu zarządzania zasobami ludzkimi, w określonym celu,
prowadzony przez Usługobiorcę mającego zamiar zatrudnienia pracowników,
przeprowadzany m.in. w ramach Serwisu.

10.

Cennik – to wykaz cen za usługi świadczone w ramach Serwisu przez Usługodawcy
obowiązującą na rzecz Usługobiorców.

11.

E-mail – adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę w czasie procesu
rejestracji w Serwisie, służący m.in. do komunikacji w ramach Serwisu i korzystających z
Serwisu.

12.

Proces rejestracji – procedura uprawniająca do korzystania z usług Serwisu, polegająca w
szczególności na wypełnieniu przez Użytkownika odpowiednich formularzy przy
rejestracji w Serwisie oraz złożenia wymaganych oświadczeń.

13.

Konto – zbiór danych oraz parametrów Usługobiorcy, utworzonych w ramach rejestracji w
Serwisie oraz korzystania z jego zasobów.

14.

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do
promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji

umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z
określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu
handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę, określona zgodnie z ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (definicja legalna).
15.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i
oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i
odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego
rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne
(definicja legalna).

16.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez
wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne
żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są
transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo
telekomunikacyjne (definicja legalna).

17.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia
teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające
indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych
między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

18.

Test - należy przez to rozumieć test psychologiczo-adaptacyjny wykonywany przez
Usługobiorcę „Kandydata” w trakcie procesu rejestracji w Serwisie.

19.

„Cookies” – pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje
na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik lub Usługobiorca.
Informacje zapisane w Pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym
połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery
lub innych użytkowników Internetu.

Załącznik nr 1 – wykaz usług świadczonych przez New Age HR
I.

W obrębie portalu e-rekrutacja24.pl świadczone są następujące usługi:
1. Dla Usługobiorcy - Kandydata usługi portalu świadczone są bezpłatnie.
a. Założenie konta bez limitu czasowego,
b. Rejestracja polegająca na wypełnieniu w całości formularza oraz wykonanie
obowiązkowych testów psychologiczno-adaptacyjnych.
c. Otrzymywanie informacji o procesach rekrutacyjnych, które system
automatycznie dostarcza Kandydatowi zgodnie z jego predyspozycjami
osobowościowymi, kompetencjami zawodowymi, preferencjami co do
miejsca pracy, wynagrodzenia, rodzaju umowy, branży.
2. Dla Usługobiorcy - Pracodawcy usługi portalu świadczone są odpłatnie zgodnie
z cennikiem obwiązującym na stronie portalu.
a. Założenie konta bez limitu czasowego.
b. Definiowanie projektu rekrutacyjnego (ogłoszenia) na dowolny czasookres,
jednak nie dłużej niż 35 dni.
c. Definiowanie własnych testów kompetencyjnych, wiedzy itd.
d. Dostarczenie automatycznie Kandydatów przez system zgodnie z wymogami
wskazanymi w ogłoszeniu.
e. Zarządzanie kontem.
f. Definiowanie grafika spotkań.
g. Dodawanie oceny grupowej.
3. Dla Partnera usługi portalu świadczone są odpłatnie na podstawie
indywidulanie zawieranych umów.
a. Założenie konta bez limitu czasowego,
b. Dodawanie dowolnej ilości kursów i szkoleń.
c. Automatyczne dostarczanie ofert Partnera do Kandydatów na podstawie
wybranego profilu zawodowego.
d. Zarządzanie kontem.
4. Inne usługi płatne - pobranie aplikacji mobilnej ze strony portalu.

II.

Formy płatności.
1. Za pobranie aplikacji mobilnej Usługobiorca dokonuje płatności poprzez SMS-a.
2. Za usługi świadczone na rzecz Usługobiorcy – Pracodawca system generuje
automatycznie fakturę proformę, na podstawie, której Usługobiorca dokonuje płatności
za pomocą przelewu bankowego poprzez skorzystanie bramki PayU lub bezpośrednio
wchodząc na konto swojego Banku. Faktura VAT dostarczona jest w momencie
odnotowania płatności za usługę na koncie Usługodawcy. Jedynie po dokonaniu
płatności zdefiniowany projekt rekrutacyjny jest widoczny dla systemu i bierze udział
w procedurze parowania.
3. Za usługi świadczone na rzecz Partnera Usługodawca wystawi Fakturę VAT zgodnie
z zawartą umową. Partner dokonuje zapłaty bezpośrednio ze swojego konta bankowego.
Dopiero po dokonaniu zapłaty za fakturę oferta Partnera będzie widoczna na portalu.

Załącznik nr 2 – Polityka Prywatności
Małgorzata Szymanowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą New Age HR
Małgorzata Szymanowska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej z siedzibą: ul. Tunelowa 22C/2, 40-676 Katowice, NIP: 739-115-95-81, REGON:
243000782 (zwana dalej „New Age HR” lub „Usługodawcą”) chroni prywatność Użytkowników i
Usługobiorców serwisu internetowego prowadzonego przez Usługodawcę pod adresem: www.erekrutacja24.pl, na zasadach określonych poniżej.
1.

2.

3.

Usługobiorca akceptując postanowienia Regulaminu, w tym Polityki Prywatności,
dodatkowo poprzez osobne oświadczenie wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Usługodawcę na warunkach w nich określonych danych osobowych Usługobiorcy
będącego osobą fizyczną lub prawną albo jednostką nieposiadającą osobowości prawnej,
niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy o świadczenie usług.
Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn.
zm.).
Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie
w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

- imię i nazwisko,
- data i miejsce urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL,
- numer identyfikacji podatkowej NIP,
- adres zamieszkania lub siedziby,
- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego,
- zajmowane stanowisko pracy lub wykonywany zawód,
- wykształcenie,
- miejsca pracy,
- dane zawierane zwyczajowo w CV,
- wyniki testów psychologiczno-adaptacyjnych.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu danych, o których mowa w pkt 3.
W zależności od rodzaju świadczonych Usług, Usługodawca uprawniony jest do zbierania
i przetwarzania wyłącznie danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego
wykonania zobowiązania.
Usługodawca rejestruje adresy IP Usługobiorców, jak również informacje o rozpoczęciu,
zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usług, które to informacje zapisywane są w
logach systemowych.
Usługodawca może przetwarzać dane osobowe, które nie są niezbędne do świadczenia
Usług wyłącznie za uprzednią zgodą Usługobiorcy, wyrażoną przez Usługobiorcę poprzez
potwierdzenie złożenia odrębnego oświadczenia w tym przedmiocie.
Usługobiorca ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania
aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w
przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.
Serwis używa plików cookies dla celów personalizacji Usług i treści Portalu.
Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę zgodnie z
zakresem udzielonej zgody.

11.

12.
13.

14.

Przez określenie „Cookies” rozumieć należy pliki tekstowe, które są zapisywane na
dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania
urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym
odwiedzeniu strony internetowej Serwisu.
New Age HR używa cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji
korzystających z Serwisu.
Każdy Użytkownik lub Usługobiorca ma prawo odmówić zgody na umieszczanie cookies
na jego urządzeniu. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i
przechowywania plików cookies.
Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych
funkcji Serwisu.

