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ВИЗНАЧЕННЯ 

  

Постачальник послуг — PRACUJ W UNII — EUROPA SP. Z O.O. з зареєстрованим офісом Wrocław, 136A 

Nenckiego, що внесений до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, що знаходиться у 

районному суді Wrocław — Fabryczna, VI, 0000509786, податковий ідентифікаційний номер (NIP) 899-27-54-

745. 

 

Сайт постачальника послуг — веб-сайти, що належать PRACUJ W UNII — EUROPA SP. Z O. O., у межах 

якого Постачальник послуг надає ті ж самі Послуги, які відображаються на різних мовах. Сайт доступний на 

сайтах europa.jobs. 

 

Користувач — повнолітня фізична особа, яка використовує функціональні можливості, пропоновані Сайтом 

постачальника Послуг, які не вимагають реєстрації або входу. 

 

Одержувач — повнолітня фізична особа, яка володіє Особистим кабінетом на Сайті та користується 

Послугами, наданими за допомогою електронних засобів постачальником послуг. 

 

Послуги — будь-які види послуг, що надаються Постачальником послуг Користувачам та Одержувачам, за 

допомогою електронних засобів, згідно з цими Умовами використання. Перелік та опис послуг з повною 

інформацією про їхню природу розміщено у Додатку 2 до цих Умов використання як Перелік та опис послуг 

для кандидатів, що є його невід’ємною частиною. Одержувач може самостійно змінювати обсяг послуг за 

допомогою відповідних налаштувань функціональних можливостей свого облікового запису. 

 

Замовник, роботодавець — юридична особа, організаційна особа, яка не є юридичною особою, та фізична 

особа, що здійснює підприємницьку діяльність з використанням послуг, що надаються Постачальником послуг 

у зв'язку з операціями, а також суб'єктом, що діє від імені Клієнта, але від власного імені. 

 

Обліковий запис роботодавця — кабінет клієнта, доступний на сайті europa.jobs, що використовується для 

розміщення оголошень про роботу, керування оголошеннями про роботу та отриманими заявками кандидатів, 

створення нового рахунку роботодавця для безкоштовного користування клієнтом. 

 

Адреса електронної пошти — зазначення системи ІКТ (інформаційно-комунікаційної системи), яка дозволяє 

здійснювати зв'язок за допомогою засобів електронної комунікації, зокрема з використанням адреси 

електронної пошти. 

 

Форма реєстрації — форма, заповнена Користувачем при реєстрації в сервісах, а також використовується 

для створення облікового запису Одержувача. 

 

Заявка — форма, заповнена Користувачем при подачі заявки на роботу. 

 

Обліковий запис Одержувача (Особистий кабінет) — збір ресурсів і переваг, створених для Одержувача 

на Сайті постачальника послуг. Одержувач може використовувати свій Обліковий запис для керування 

службами. 

Мої дані — функціональність в обліковому записі Одержувача, яка дозволяє Одержувачу опублікувати свої 

персональні дані та збирати вибрану інформацію щодо кар'єри, освіти та інших навичок. 

 

Комерційна комунікація — будь-яка інформація, спрямована на просування, посередньо чи безпосередньо, 

послуг або іміджу підприємця, за винятком інформації, що дозволяє здійснювати зв'язок за допомогою 

електронних засобів зв'язку з певною особою, а також інформацію про товари та Послуги, не призначені для 

досягнення бажаного комерційного ефекту щодо відповідного підприємця. 
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Система ІКТ (система інформаційних та комунікаційних технологій) — інтегровані, кооперативні, 

інформаційні, комунікаційні пристрої та програмне забезпечення, що забезпечують обробку та зберігання 

даних, а також передачу та прийняття даних телекомунікаційними мережами з використанням термінального 

обладнання відповідного типу мережі в значенні Закон про телекомунікації. 

 

Надання послуг за допомогою електронних засобів — надання послуг шляхом відправлення та отримання 

даних за допомогою системи ІКТ (інформаційно-комунікаційної системи) за індивідуальним запитом 

Одержувача без одночасної присутності сторін, при цьому дані передаються через загальнодоступну мережу, 

як визначено в Законі про телекомунікації. 

 

Засоби електронних комунікацій — технічні рішення, включаючи ІКТ-пристрої та програмні пристрої, що 

співпрацюють з ними, що дозволяють здійснювати індивідуальні комунікації на відстані за допомогою передачі 

даних між ІТ-системами, зокрема електронною поштою. 

 

Файли cookie — текстові файли, на яких сервери Сайту постачальника послуг зберігають інформацію на 

жорсткому диску комп'ютера, що використовується Користувачем або Одержувачем. Інформація, що 

зберігається в cookies, може бути прочитана серверами Сайту постачальника послуг, коли Користувач або 

Одержувач знову підключаються до комп'ютера, але вони також можуть бути прочитані іншими серверами 

або іншими Користувачами Інтернету. Детальна інформація про файли cookie включена у розділ Політика 

cookie. 

 

IP-адреса — індивідуальний номер, який, як правило, належить кожному комп'ютеру, підключеному до будь-

якої комп'ютерної мережі. Це число може бути постійним для конкретного комп'ютера (статичним) або може 

бути надане на час підключення (динамічне), або може періодично змінюватися постачальником послуг 

Інтернету або Користувачем, або Одержувачем. 

 

Загальні положення та умови — наявні Загальні положення та умови. 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

  

1. У цих умовах зазначено: 

а) Права та обов'язки Постачальника послуг, Користувачів та Одержувачів, пов'язані з наданням 

послуг електронними засобами. 

б) Правила щодо захисту персональних даних фізичних осіб, що користуються послугами, наданими 

електронними засобами. 

в) Правила захисту персональних даних фізичних осіб за допомогою послуг, що надаються 

електронними засобами. 

2. Постачальник послуг на серверах Сайту Постачальника послуг надає Користувачам та Одержувачам. 

Можливість користуватися послугами безкоштовно та умови до укладення Угоди про надання послуг. 

Користувач і Одержувач не повинні виконувати умови, які не були доступні описаним вище способом. 

3. Постачальник послуг надає Послуги електронними засобами відповідно до Положень та Умов 

використання. 

4. Користувач і Одержувач зобов'язані дотримуватися Умов, оскільки вони були прийняті. 

  

 

II. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ТА СТВОРЕННЯ ОСОБИСТОГО КАБІНЕТУ 

  

1. Договір про надання Послуг електронними засобами укладається з моменту, коли Користувач починає 

використовувати будь-яку Послугу, що надається Постачальником Послуг, що не вимагає реєстрації 

або входу (це включає використання форми заявки або будь-яких інших форм, доступних на Сайті). 

2. Користуючись Послугами, Користувач заявляє, що: 
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а) Дані, надані ним та його електронною адресою, є повними, відображають факти та не порушують 

жодних прав третьої сторони. 

б) Є повнолітньою особою та має право на укладання договору про надання послуг електронними 

засобами. 

в) Приймає Умови, що означає, що він ознайомився з їх змістом і погоджується дотримуватися їх. 

3. Договір про надання Послуг електронними засобами повинен бути укладений з моменту, коли 

Одержувач успішно створить Обліковий запис на Сайті Постачальника послуг, тобто правильно 

заповнить реєстраційну форму і приймає Загальні положення та умови, натиснувши відповідну кнопку. 

4. За допомогою правильного заповнення реєстраційної форми Одержувач заявляє, що: 

а) Дані, надані ним і його електронною адресою, є повними, відображають факти і не порушують 

жодних прав третьої сторони. 

б) Є повнолітньою особою має право укласти договір про надання послуг електронними засобами. 

5. Постачальник послуг, отримавши належним чином заповнену реєстраційну форму, створить для 

Одержувача унікальний Особистий кабінет Одержувача на Сайті, який має бути названий так само, як 

і адреса електронної пошти, надана Одержувачем. 

6. Одержувач приймає вимогу щодо наявності поточної та активної адреси електронної пошти. Ця 

адреса надається безпосередньо в реєстраційній формі або одержується непрямим чином 

Одержувачем через інші служби (наприклад, Facebook). Одержувач зобов'язаний постійно стежити за 

вказаною адресою електронної пошти та, якщо він буде змінений, повідомити про це фахівця, 

надіславши повідомлення за адресою candidate-ua@europa.jobs без затримки. 

7. Адреса електронної пошти, пов'язана з обліковим записом Одержувача, є необхідною формою 

ідентифікації Одержувача для постачальника послуг і буде використана для будь-якого типу 

листування, що стосується надання послуг. 

8. Постачальник послуг може відмовитися від створення облікового запису, заблокувати або видалити 

існуючий Обліковий запис, якщо його ім'я вже використовується на Сайті постачальника послуг, або 

якщо Постачальник послуг дізнається про достовірну інформацію, що це ім'я суперечить правовим 

нормам та принципам, які порушують особисті інтереси або законні інтереси Постачальника послуг. У 

разі виникнення таких обставин Постачальник послуг може також блокувати Послуги, що надаються 

Користувачеві. 

9. Одержувач отримує доступ до Особистого кабінету з його адресою електронної пошти та паролем. 

Одержувач зобов'язаний не розкривати будь-якій третій стороні пароль до Особистого кабінету та 

несе повну відповідальність за шкоду заподіяну внаслідок її розкриття. 

10. Договір укладається на невизначений термін. 

  

 

 

III. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСЛУГ ПОСТАВЩИКАМИ 

  

1. Технічні вимоги, необхідні для використання Сайту, що використовуються Користувачем та 

Одержувачем:  

a) підключення до Інтернету;  

б) iнтернет-браузер, здатний відображати HTML-документи на екрані комп'ютера. Браузер повинен 

приймати «cookie». 

2. Постачальники послуг зобов'язуються без будь-яких затримок розпочати надання послуг, обраних 

Користувачем та Одержувачем. 

 

  

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА, КОРИСТУВАЧІВ ТА ОДЕРЖУВАЧІВІВ 

  

1. Постачальник послуг зобов'язується надавати Послуги безперервно. 

2. Постачальник послуг залишає за собою право на: 

https://pl.europa.jobs/
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а) Тимчасове припинення надання Послуг через технічне обслуговування, пов'язане з внесенням 

змін до Сайту Постачальника послуг. 

б) Розсилання повідомлень Користувачам та Одержувачам про технічні, юридичні та трансакційні 

питання, що стосуються Послуги. 

в) Відмовляються надавати Послуги, якщо електронна адреса, надана Користувачем або 

Одержувачем, є неправильною, фальшивою або тимчасовою. 

г) На будь-які зміни надання Послуг, інструментів і способу функціонування Сайту. 

3. Постачальник послуг залишає за собою право припинити надання Послуг, вилучити будь-які дані 

Користувачів або Одержувачів і здійснити будь-яку іншу юридичну діяльність, пов'язану з Сайтом, а 

Користувач і Одержувач не матимуть ніяких додаткових вимог до Постачальника послуг. 

4. Одержувач має право керувати послугами Особистого кабінету, включаючи редагування даних, що 

стосуються наданих йому Послуг, у будь-який час. 

5. Одержувач зобов'язується зробити публічними відомості про компанію, її діяльність, кількість 

працівників, тощо і  розмістити цю інформацію на сайті Постачальника послуг, якщо ці послуги 

стосуються згаданої інформації. 

6. Користувач та Одержувач, які користуються послугами, зобов'язані утримуватися від: 

 a) Розміщення та надсилання інформації будь-якого образливого змісту, що суперечить правовим 

нормам або перевірки особистих товарів третіх осіб, захищених законом. 

б) Додавання до Реєстраційної форми або Заявки або надсилання на адресу електронної пошти 

провайдера електронної пошти скан або фото документів, що посвідчують особу (особливо 

посвідчення особи, посвідчення водія, паспорт) або інші документи, що містять конфіденційну 

особисту інформацію (наприклад, про стан здоров'я, сексуальну орієнтацію, релігійні 

переконання).  

в) Використовувати Сайт для розміщення реклами, яка не пов’язана з вакансіями (комерційні товари, 

інші послуги).  

г) Копіювання, модифікацію, обмін, передачу або використання будь-яким іншим способом 

інформації про вакансію та бази даних, які доступні на Сайті, за винятком дозволеного 

використання. 

ґ) Дії, які можуть перешкоджати функціонуванню Сайту та використовувати Сайт у спосіб, який 

пригнічує інших Користувачів та Одержувачів. 

д) Використання Послуг способом, що суперечить правовим нормам, принципам моралі, порушує 

особисті інтереси або законні інтереси Постачальника послуг. 

7. Постачальник послуг залишає за собою право: 

a) Блокувати доступ до ресурсів Користувачів та Одержувачів, які містять еротичний, 

порнографічний контент, нелегальне програмне забезпечення або інформацію про його 

отримання, а також будь-який інший зміст, що суперечить законодавчим нормам, принципам 

моральності, порушенням особистих інтересів або законних інтересів Постачальника послуг у разі 

отримання інформації про достовірну інформацію з цього питання. 

б) Видаляти з Сайту контент, опублікований Одержувачами за допомогою Послуг, якщо цей зміст 

порушує положення цих Умов. 

8. Постачальник послуг може надіслати Одержувачеві або Користувачеві повідомлення про 

використання Сайту, в Особистому кабінеті на адресу електронної пошти або на номер телефону, 

вказаний в Реєстраційній формі або Заяві. Розсилка надається на основі цих Загальних положень та 

умов, прийнятих під час заповнення реєстраційної форми або форми заявки. 

9. Постачальник послуг відповідає на замовлення (Заявку) Користувача або Одержувача, зазначених у 

цих Загальних положеннях та умовах, протягом 24 годин з дати їх отримання. Якщо замовлення 

(Заявка)  припала на банківський вихідний, відповідь буде надана не пізніше, ніж до кінця першого 

робочого дня, наступного за вихідним. 

  

 

V. УМОВИ ОПЛАТИ 
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1. Послуги, що надаються Постачальником послуг Користувачам або Одержувачам (зокрема, Служба 

подання заявки на роботу та Особистий кабінет Одержувача), безкоштовні. 

2. Постачальник послуг залишає за собою право впроваджувати додаткові платні Послуги: 

а) Користувачеві та Одержувачу буде надана інформація про оплату кожного разу перед 

використанням платної Послуги. Використання платних послуг від постачальника послуг 

Користувачами та Одержувачами є добровільним. 

б) Перелік послуг з інформацією їхнього характеру розміщений у Додатку 2 до цих Положень та умов 

використання як Перелік та опис послуг для кандидатів, що є його невід'ємною частиною. 

3. Постачальник послуг не є постачальником мережі Інтернет. Для користування Послугами 

Користувач та Одержувач повинні отримати доступ до комп’ютерної станції або спеціального 

обладнання, що дозволяє використовувати Послуги через Сайт самостійно. 

  

 

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

  

1. Постачальник послуг, який отримав офіційне повідомлення або достовірну інформацію щодо 

незаконного характеру інформації, наданої Одержувачем та не дозволив Постачальнику послуг 

отримати доступ до цих даних, не несе відповідальності перед цим Одержувачем за завдані збитки. 

2. Постачальник послуг не несе відповідальності перед Користувачем та Одержувачем, які 

порушують Умови та положення за будь-який збиток, що виникає в результаті припинення надання 

послуг, а також через видалення облікового запису Одержувача, який порушує Загальні положення 

та умови. 

3. Постачальник послуг не несе відповідальності перед Користувачем та Одержувачем за зміст 

оголошень про вакансії, розміщені роботодавцями на Сайті. 

4. Постачальник послуг не несе відповідальності перед Користувачем та Одержувачем у разі 

приєднання до Реєстраційної форми або Заявки, або надсилання на адресу електронної пошти 

Постачальника послуг неприпустимих файлів (особливо посвідчення особи, водійські права, 

паспорти), або інші документи, які містять особисту інформацію (наприклад, про стан здоров’я, 

сексуальну орієнтацію, релігійні переконання) Користувача або Одержувача. Постачальник послуг 

не несе відповідальності за передачу документів роботодавцеві, надаючи лише послуги реклами 

та розміщення вакансій. Якщо Користувач розмістить файли такого змісту у своєї анкеті або у чаті 

з Одержувачем (роботодавцем), вони будуть видалені. 

5. Постачальник послуг також не несе відповідальності за: 

a) Будь-яку шкоду, завдану третім сторонам внаслідок використання Послуг, що порушує положення 

цих Умов або положень закону Користувачами та Одержувачами. 

б) Контент, розміщений Користувачами та Одержувачами через Послуги, що суперечить правовим 

нормам або стосується особистих товарів третіх осіб, захищених законом. 

в) Інформацію та матеріали, видалені, розміщені на Сайті постачальника послуг або надіслані через 

Інтернет Користувачами та Одержувачами. 

г) Втрату даних Користувачем або Одержувачем через зовнішні чинники (наприклад, збій 

обладнання) або інші обставини, що не залежать від Послуги Постачальник (дії третіх сторін). 

ґ) Збитки, що виникли внаслідок відсутності безперервності послуг, що випливають з обставин, за 

які Постачальник послуг не несе відповідальності (форс-мажор, дія або бездіяльність третіх осіб 

тощо). 

д) Неправдиві або неповні дані, або інформацію, яку надають Користувачі та Одержувачі, включаючи 

дані, надані їм під час створення облікового запису. 

е) недотримання Користувачами та Клієнтами Умов. 

   

 

VII. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
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1. Кожен Користувач або Одержувач має право захищати свою конфіденційність від Постачальника 

послуг. 

2. Умови, що стосуються захисту персональних даних, оброблених PRACUJ W UNII — EUROPA SP. Z 

O.O., вказані у файлі Політика конфіденційності в Додатку 2 до цих Умов використання. 

  

 

VIII. ПРОЦЕДУРА СКАРГИ 

  

1. Користувачі та Одержувачі мають право подати скаргу з питань надання послуг. 

2. Скарги враховуються Постачальником послуг. 

3. Відповідна скарга повинна містити такі дані: 

а) Особисті дані Користувача або Одержувача (повне ім'я, адреса електронної пошти). 

б) Зазначення Послуги, про яку йде мова. 

в) Предмет скарги. 

г) Обставини, що викликали скаргу. 

4. Скарги, що не містять вищезазначеної інформації, не будуть враховуватися.  

5. Скарги слід подавати за адресою: candidate-ua@europa.jobs 

6. Постачальник послуг докладає всіх зусиль для розгляду скарг у термін не більше 14 днів з моменту їх 

отримання від Користувача або Одержувача. Після розгляду скарги Постачальник послуг без 

зволікань інформує Користувача або Одержувача про отримане в результаті рішення повідомленням 

на адресу електронної пошти, зазначену у формі скарги. 

7. Скарга, розглянута відповідно до положень Умов, не підлягає повторній перевірці або розгляду. 

  

 

IX. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

  

1. Договір про надання послуг електронними засобами може бути припинений будь-якою зі сторін. 

2. Одержувач і Користувач мають право в будь-який час розірвати договір про надання послуг 

електронними засобами: 

а) У випадку Одержувачів: надсилання запиту через видалення облікового запису, включаючи 

адресу електронної пошти, яка використовується для створення облікового запису, та дату 

народження за адресою: gdpr@europa.jobs 

б) У випадку Користувачів: припинення використання Послуг. 

3. Одержувач і Користувач мають право розірвати договір про надання послуг електронними засобами 

без надання будь-яких причин і не нести будь-які витрати. Заяву про відмову від угоди можна 

надіслати на електронну candidate-ua@europa.jobs або в письмовій формі на адресу PRACUJ W UNII 

— EUROPA SP. Z O.O., Wrocław, 136A Nenckiego. Одержувач і Користувач мають право 

використовувати типову форму вилучення в Додатку 3 до цих Умов використання. 

4. Постачальник послуг має право розірвати договір про надання послуг електронними засобами, 

включаючи видалення облікового запису Одержувача, у наступних випадках: 

а) Порушення Користувачем та Одержувачем положень цих Умов та положень. 

б) Усвідомлення того, що достовірна інформація про назву Особистого кабінету суперечить 

правовим нормам, принципам моралі, порушує особисті інтереси або законні інтереси 

Постачальника послуг. 

в) Розміщення Користувачем або Одержувачем інформації, що суперечить правовим положенням 

закону. 

г) Користування Послугами Користувачем або Одержувачем всупереч 

 їх цілей. 

ґ) Видалення адреси електронної пошти, яка була використана для створення облікового запису 

Одержувача. 

https://pl.europa.jobs/
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д) Отримання Постачальником послуг повідомлень, що неодноразово повторювались, про 

переповнення вхідних повідомлень електронної пошти, що перешкоджає подальшому 

використанню Послуг. 

5. Постачальник послуг повідомляє Користувача або Одержувача про розірвання договору (за наявності 

такої технічної можливості) не пізніше ніж за 3 дні з моменту припинення дії договору. 

6. Постачальник послуг залишає за собою право відмовитися від надання Послуг Користувачеві або 

Одержувачу, у тому числі вилучити його Обліковий запис, якщо він був створений ще раз після його 

видалення через порушення Умов використання. 

  

 

X. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

  

1. У разі зміни будь-якої Послуги або інших важливих причин, Постачальник послуг має право в 

односторонньому порядку змінити ці Умови. Поправки набувають чинності з дати публікації змінених 

Загальних положень та умов на Сайті постачальника послуг. 

2. Постачальник послуг може повідомити Замовника про зміни, опублікувавши належну інформацію на 

Сайті постачальника послуг або через повідомлення на електронну пошту. 

3. У випадку, зазначеному у пункті 2 цієї глави, Користувач або Одержувач має право призупинити 

послугу електронною поштою без затримки після повідомлення про зміни в умовах. Якщо він цього не 

зробить, це буде розглядатися як згода, а Одержувач погоджується на зміни в умовах та положеннях. 

4. Умови та договір на надання послуг електронними засобами регулюються законодавством Польщі. 

5. Будь-які спори, що виникають у зв'язку з Умовами використання, вирішуються польським судом 

загальної юрисдикції. 

6. У всіх питаннях, не врегульованих цими Умовами, застосовуються Правила надання послуг 

електронними засобами, Закон про захист персональних даних та регламенту, Цивільний кодекс та 

інші обов'язкові норми закону. 

7. Додатки до цих Загальних положень та умов використання є невід'ємною його частиною. 

 

https://pl.europa.jobs/

