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Furnizor de Servicii - PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O. cu sediul în Wroclaw, strada Nenckiego 136A, 

- -  
având cod -27-54-745. 

Portal Furnizor de Servicii- site-uri web n PRACUJ W UNII  EUROPA SP. Z O. O.,  
Furnizorul de S   servicii .  
europa.jobs 

Utilizator  
 întregistrare sau conectare. 

Beneficiar - o per
 

Servicii- orice tip de servicii 
. rviciilor, 

ea Serviciilor pentru Candida , 
iarul poate modifica domeniul de aplicare al 

Serviciilor cu ajutorul set . 

Client, Angajator - 
  o activitate de afaceri, beneficiind de Serviciile oferite de Furnizorul de 

S le sale economice  Clientului, 
dar în nume propriu. 

Cont de Angajator, Cont de Client - contul Clientului disponibil pe site-urile europa.jobs, utilizat pentru a 
, din partea 

 este gratuit  

-mail  indicator al sistemului TIC (sistem de tehnologia ), care 
permite comunicarea lectronice, în special, prin folosirea adresei de e-mail. 

Formular de Înregistrare - formularul completat de Utilizator l sale 
folosit pentru crearea Contului de Beneficiar.  

 -  
 

Cont Beneficiar (Cont, Cont de candidat) - Beneficiar în 
cadrul Portalului Furnizorului de Servicii. Beneficiarul poate utiliz erviciile. 

Datele mele -  care permite -  
datele stocheze 

. 

https://pl.europa.jobs/
https://ro.europa.jobs/
https://ro.europa.jobs/politici/
https://ro.europa.jobs/
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Comerciale -  pentru a promova, în mod direct sau indirect, bunuri, 
servicii sau imaginea 

lor despre bu  
efectul comercial dori un anumit antreprenor. 

) - un software de 
  

   

Furnizarea de Servicii Electronice - 
folosind sisteme TIC  Beneficiarului

cu ajutorul datele sunt blice, în 
sensul Legii privind T  

Mijloace Electronice de Comunicare  -  care 
 de prin folosirea transmisiei de date 

 

Cookie-uri- serverele Portalului Furnizorului de Servicii   pe hard disk-ul 
unui calculator Beneficiar. -uri pot fi citite de 
serverele Portalului Furnizorului de Servicii atunci când Utilizatorul sau Beneficiar la 
calculator, dar ele pot fi citite de alte serv
cookie- Politica de Utilizare a Cookie-urilor.  

A - , de obicei, fiecare calculator 
 IP poate fi permanent pentru un anumit calculator (static) sau poate fi atribuit la fiecare 

conexiune (dinamic) sau poate fi , Utilizator sau 
Beneficiar. 

  Termenii iile de utilizare a Portalului. 

I. PREVEDERI GENERALE 
 

1.  de utilizare a Portalului : 
a)   legate de furnizarea 

 
b) regulile cu privire la exonerare în ceea ce-  de Servicii pentru 

furnizarea de S  
c) regulile 

 
2. Furnizorul de S pe serverele Portalului Furnizorului 

de Servicii Termenii înainte de încheierea Contractului de Furnizare Servicii. 
 

Termenii le de utilizare a Portalului  au fost puse 
este descris mai sus. 

3. Furnizorul de S
utilizare a Portalului. 

4.  trebuie pecte prevederile lor de utilizare din 
. 

 

https://pl.europa.jobs/
https://ro.europa.jobs/politici/
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II.  
 

1. Contractul pentru furnizarea de Servicii prin mijloace electronice este încheiat la momentul în care 
Furnizorul de Servicii 

înregistrarea sau conectarea 
formulare disponibile pe Portal). 

2. Prin utilizarea Serviciilor, Utilizatorul  
a) adresa sa de e- sunt complete, reale  dreptul 

niciunei  
b) de servicii electronice; 
c)  inutul acestui 

document  respecte. 
3. Contractul de furnizare a Serviciilor prin mijloace electronice se va încheia în momentul în care 

 
4. trare, Beneficiarul  

a) adresa sa de e-   dreptul 
niciunei  

b) servicii electronice; 
5. Furnizorul d nregistrare completat corect, va crea pentru 

Beneficiar Contul unic de Beneficiar în cadrul Portalului, care ca -
 Beneficiar. 

6.  de a avea adresa de e-
 

 monitorizeze în mod constant adresa 
de e-mail aceasta s-  Furnizorului 
de Servicii prin trimiterea unui mesaj la adresa: candidate-ro@europa.jobs 

7. Adresa de e-mail este conectat  la Contul de Beneficiar
Beneficiarului pentru Furnizorul de S  
furnizarea Serviciilor. 

8. Furnizorul de Servicii poate re ont, poate  Cont existent în cazul în 
în uz ervicii 

posesia unor acest nume este contrar reg
principiilor le sau interesele legitime ale Furnizorului de Servicii. 

te bloca, de asemenea, Serviciile 
furnizate Utilizatorului. 

9.  cu ajutorul adresei sale de e- a parolei. Beneficiarul este obligat 
nu dezv

cauzate ca . 
10. . 
 
III.  

 
1. e pentru  

 
a) conexiune la Internet, 
b) browser Web care poate 

-uri  
2. Furnizorul de Ser erviciile   
  

https://pl.europa.jobs/
mailto:candidate-ro@europa.jobs
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IV. LOR 

 
1. Furnizorul de Serv ervicii  în mod  
2. Furnizorul de S  

a) întrerupe temporar furnizarea Serviciilor 
modificarea Portalului Furnizorului de Servicii, 

b) Beneficiarilor cu privire la aspectele referitoare la 
 aferente Serviciilor, 

c) refuza furnizarea Serviciilor daca Adresa de E-
 

d) modifica Serviciile furnizate  
3. Furnizorul de Servicii  întrerupe furnizarea Serviciilor, de a 

Utilizatorilor  activ
 dreptul la  împotriva Furnizorului de Servicii. 

4. Beneficiarul are dreptul de a administra Serviciile prin intermediul Contului, inclusiv de a edita, în orice 
 

5. Beneficiarul este de acord sa-
cazul Serviciilor ce  

6.  
a) valideze bunurile 

, 
b) anexeze la Formularul de Înregistrare sau  -mail a e-

 imagini ale documentelor de identitate (în special buletin, permis de 
conducere

 starea , convingeri
 Serviciile pentru a  

 
c)  s  de date, 

care sunt disponibile pe P  
d)  ului 

utilizeze Portalul în prejudiciul eneficiari, 
e)  într-un mod contrar regl de moralitate, e 

interesele personale sau interesele legitime ale Furnizorului de Servicii. 
7. Furnizorul de S  

a) bloca accesul la resursele  la software 
ilegal -  

 principiilor  interesele personale sau interesele legitime 
ale Furnizorului de Servicii, în cazul în care acesta descop
subiect, 

b) de pe Portal   
 

8. Furnizorul de Servicii poate trimite Beneficiarului sau Utilizatorului 
utilizarea Portalului, Contului de Candidat la adresa de e-mail sau  în 
Formularul de Înregistrare sau  este furnizat pe baza 

acest în momentul nregistrare sau 
. 

9. tilizatorului sau Beneficiarului 
 de la data primirii acestora. În cazul în care comanda este 

-
 

 

https://pl.europa.jobs/
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V.  

 
1. Serviciile furnizate de Furnizorul de servicii tilizatori sau Beneficiari (în special Serviciul de 

 pentru locu ) sunt gratuite. 
2. Furnizorul de servici ervicii suplimentare contra cost. 

a) Utilizatorului  
a utiliza serviciul contra cost. Utilizarea serviciilor contra cost oferite de Furnizorul de Servicii de 

t  
b) Lista de se

Termenii le de utilizare ca  care face parte 
. 

3. Furnizorul de servicii nu este un furnizor de Internet. Pentru a utiliza Serviciile, Utilizatorul 
vor calculator sau un echipament terminal care 
prin intermediul Portalului pe cont propriu. 

 
VI.  

 
1. Furnizorul de Servicii, care a primit o notificare  privind caracterul 

ilegal al datelor furnizate de Beneficiar, care i-au împiedicat accesul Furnizorului de Servicii la date, nu 
Beneficiar pentru prejudiciul adus. 

2. Furnizorul de S    Beneficiarul care înca  
pentru niciun prejudiciu care re  inclusiv 

de Beneficiar care  Termeni  de Utilizare a Portalului. 
3. Furnizorul de Servicii nu  de 

Angajatori pe Portal. 
4. Beneficiar  

 la adresa de e-mail a Furnizorului de Servicii a unor 
 neacceptate (în special buletin, permis de conducere sensibile 

cu caracter personal (de exemplu,  
orientarea ervicii nu 
este responsabil pentru transferarea documentelor ajator în cadrul serviciului  pentru 

 / sau software-ul de . 
5. Furnizorul de servicii, de asemene  

a) niciun fel de daune cauzate ter
eneficiari, 

b)  Beneficiari prin intermediul Serviciilor
 legale sau  personale 

lege, 
c)  i le le te pe Portalul Furnizorului de Servicii sau trimise prin Internet 

eneficiari, 
d) tilizator sau  de factori externi (de exemplu, 

e de Furnizorul de Se i ale 
 

e) daunele care r  
 

f) Beneficiarii  furnizarea 
ontului, 

g) eneficiari. 
 

 

https://pl.europa.jobs/
https://ro.europa.jobs/politici/
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VII.  
 

1. Fiecare Utilizator sau Beneficiar are dreptul la respectarea ui de 
Servicii. 

2.  PRACUJ W UNII  EUROPA 
SP. Z O.O. sunt definite în Politica  . 

 
VIII.  

 
1.  livrarea 

Serviciilor. 
2. de Servicii. 
3.  

a) numele Utilizatorului sau Beneficiarului (nume întreg, adresa de e-mail), 
b)  
c)  
d)  

4.  
5. ie trimise la adresa de e-mail: candidate-ro@europa.jobs 
6. 

la primirea lor de la Utilizator sau Beneficiar. În momentul în care r  
Furnizorul de Servicii va informa în mod pro -
a ajuns prin e-mail sau la adresa de e-  

7. a 
analize.  

 
IX. REZILIEREA CONTRACTULUI 

 
1. Contractul de furnizare  
2. Beneficiarul au dreptul de a rezilia contractul de furnizare de servicii electronice prin 

mijloace electronice, în orice moment, prin: 
a) -mail 

gdpr@europa.jobs  
b)  în cazul U  

3. Beneficiarul si Utilizatorul au dreptul de a rezilia contractul de furnizare de servicii prin mijloace 
 nici  rezilierea contractului poate fi 

tri  prin e-mail la candidate-ro@europa.jobs sau în scris, la adresa PRACUJ W UNII - EUROPA SP. 
Z.O.O. u dreptul de a utiliza un formular - 

ond tilizare. 
4. Furnizorul de Servicii are dreptul de a rezilia contractul de furnizare 

inclusiv Beneficiar e cazuri: 
a) a Beneficiari sau Utilizatori ; 
b) descoperirea unor credibile  numele Contului legale, 

principiile de moralitate, drepturile personale sau drepturile legitime ale Furnizorului de Servicii; 
c) Utilizator sau Beneficiar   
d) utilizarea Utilizator sau Beneficiar ; 
e) de e-mail care a fost Beneficiar; 
f) pr

 la maxim  
5. Furnizorul de Servicii va informa Utilizatorul sau Beneficiarul cu privire la rezilierea contractului (în cazul 

astfel de reziliere. 

https://pl.europa.jobs/
https://ro.europa.jobs/politici/
mailto:candidate-ro@europa.jobs
mailto:gdpr@europa.jobs
mailto:candidate-ro@europa.jobs
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6. Furnizorul de Se  Utilizator sau Beneficiar, 
inclusiv , în cazul în care acesta  a fost recreat,  

iilor de utilizare a Portalului. 
 

X.  
 

1. urnizorul de servicii are dreptul de a 
m vor intra în vigoare 

 . 
2. Furnizorul de Servicii poate notifica, de asemenea, Beneficiarul prin publicarea 

pe Portalul Furnizorului de Servicii sau prin mesaj trimis prin e-mail. 
3. Utilizatorul sau Beneficiarul au dreptul de a rezilia 

contractul de furnizare u fost  cu privire 

Beneficiarului sau Utilizatorului
. 

4.  
5. Eventualele litigii  

 .  
6. Orice 

conform 
 

7. An .  
 

https://pl.europa.jobs/

