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Послуги для кандидатів, які доступні на Сайті.  

 

1. Особистий кабінет: 

 

1.1. Послуга «Особистий кабінет» є безкоштовною. 

1.2. Особистий кабінет використовується: 

a) Одержувачем для зберігання даних та інформації щодо своєї освіти, кар'єри, навичок та 

кваліфікації, завершених курсів та отриманих сертифікатів (функціональність Мої дані). 

б) Для подання даних, які внесені до вкладки Мої дані, на обрану роботу (вкладка доступна після 

входу до облікового запису кандидата). 

в) Для надання кандидату наявних робочих місць, налаштованих відповідно до його очікувань, 

визначених на основі даних, вказаних у реєстраційній формі. 

1.3. Використання послуг на Сайті може залежати від: 

а) Заповнення спеціальних полів в Особистому кабінеті. У такому випадку Постачальник послуг 

зобов'язується чітко визначити необхідні поля. 

б) Додавання відповідних файлів у форматі та розмірі, що визначені Постачальником послуг. 

в) Змісту та форми даних, які мають належати специфікації та меті, що визначена Постачальником 

послуг. 

г) Постачальник послуг має право призупинити надання послуг у разі відсутності оновлень 

облікового запису Одержувачем протягом 2 років. 

 

2. Заявка на роботу. 

 

2.1. Послуга «Заявка на роботу» є безкоштовною. 

2.2. Заявка на роботу є доступною для Кандидата, який не володіє Особистим кабінетом 

(Користувачем) і Кандидатом, який володіє Особистим кабінетом (Одержувачем). 

2.3. Для того, щоб подати заявку на роботу, необхідно заповнити аплікаційну форму. Для кандидатів, які 

мають Особистий кабінет на Сайті, Заявка включає частково заповнені поля з даними, попередньо 

наданими Кандидатом під час реєстрації Рахунку. 

2.4. Якщо Кандидат замовив послугу подання заявки на власну форму, кнопка «Подати заявку на 

роботу» перенаправляє його на зовнішній Сайт обраного роботодавця. Його дані передаються 

безпосередньо обраному роботодавцю, не залишаючись у базі даних зовнішнього Сайту. 

2.5. Після заповнення анкети заявка кандидата одразу передається роботодавцю. Кандидат отримує 

підтвердження на електронну пошту. 

2.6. Послуга подання заявки на роботу також включає можливість автоматичного перекладу Резюме 

Кандидата, яке було додане до Заявки або завантажене з Особистого кабінету (у випадку подання 

заявки як зареєстрованого Користувача). Ця послуга стосується тільки Резюме у форматі PDF і 

доступна для роботодавців. Після заповнення Заявки, оригінал файлу Резюме кандидата доступний 

в Обліковому записі роботодавця та може бути автоматично перекладеним на англійську або 

німецьку мови. Такий переклад надається Замовникові за вимогою та здійснюється за допомогою 

Перекладача Google. Процес перекладу та його результати у вигляді окремого документа 

шифруються (через протокол SSL). Функція перекладу була реалізована з метою збільшення 

шансів знайти роботу серед іноземних роботодавців. 

 

3. Інформаційний бюлетень. 

 

3.1. Послуга інформаційного бюлетеня є безкоштовною. 

3.2. Користувач Сайту може звернутися з проханням надіслати йому інформаційний бюлетень з 

актуальними робочими місцями та новинами ринку праці. Для цього треба заповнити форму 
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підписки на інформаційний бюлетень, доступний на сайті: ua.europa.jobs/інформаційний-лист/ 

або надати згоду в реєстраційній формі чи формі заявки. 

3.3. Користувач, який просить надати йому послугу розсилки, погоджується отримувати повідомлення на 

вказану адресу електронної пошти. 

3.4. Для запиту на розсилку реєстрація в Особистому кабінеті не потрібна. Однак, необхідно надати 

згоду на отримання такої інформації. Для цього потрібно заповнити відповідні поля в Формі підписки 

на інформаційний бюлетень, який доступний на сайті: ua.europa.jobs/інформаційний-лист/ 

3.5. Використання Служби розсилок є добровільним та безстроковим. 

3.6. Зареєстрований Користувач у будь-який час може змінити адресу електронної пошти, на яку 

надсилається інформаційний бюлетень, а також відмовитися від розсилки. Для цього потрібно 

натиснути на посилання на відписку, яке є в кожному інформаційному бюлетені або надіслати 

електронного листа на адресу gdpr@europa.jobs 

3.7. Критерії відбору робочих місць, що вказані в інформаційному бюлетені, та його зміст — 

визначаються Сайтом на свій розсуд. 

3.8. Сайт залишає за собою право скасувати підписку Користувача, якщо вказана адреса електронної 

пошти неактивна або не існує. 

3.9. Сайт має право в односторонньому порядку змінювати Умови та положення з технічних, 

організаційних або економічних причин після попереднього повідомлення Користувачів про ці зміни. 

 

4. Відповідність кандидатів. 

 

4.1. Відповідність кандидатів визначається за допомогою автоматичного порівняння профілів 

Користувача та Одержувача, які є у базі Служби, із вимогами, визначеними роботодавцем. 

4.2.  Після заповнення заявки на конкретну пропозицію праці або після заповнення реєстраційної 

форми, в випадку якщо Користувач або Одержувач виразить відповідну згоду (згода на те, щоб дані 

були доступні для інших роботодавців) його дані можуть автоматично бути доступними для іншого 

роботодавця, іншого, ніж на котрого Користувач вбо Одержувач зголошувався. 

4.3. Розповсюдження персональних даних, про котрі йде мова в пункті 4.2  відбувається на підставі 

допасування профілю Кандидатаз вимогами в оголошенні про роботу, котре опублікував 

Роботодавець, котрому дані будуть доступні. Допасування обробляється на основі інформації, яка 

надана Користувачем у Заявці (посада, на яку він претендує абокраїна, де пропонується робота) 

або Одержувачем у реєстраційній формі (посада, за якою він шукає роботу) або на основі дати 

останньої активності Кандидата в сервісі 

4.4. Щодо відповідного кандидата інший Роботодавець має доступ до наступних даних: 

 ім'я та прізвище; 

 вік; 

 рідна мова; 

 іноземні мови; 

 посвідчення водія; 

 посада; 

 досвід роботи в обраній галузі; 

 додаткові посади; 

 бажане робоче місце; 

 зацікавленість мати житло; 

 зацікавленість до роботи без кваліфікаційних вимог; 

 перспективність; 

 період, протягом якого кандидат нещодавно шукав роботу; 

 номер телефону; 

 адреса електронної пошти; 

https://pl.europa.jobs/
https://ua.europa.jobs/інформаційний-лист/
https://ua.europa.jobs/інформаційний-лист/
mailto:gdpr@europa.jobs


 
 

Перелік та опис послуг для кандидатів 
 
 

Додаток 2 до терміни та умови використання для кандидатів 
 

Версія 05-11-2019 

 

PRACUJ W UNII  EUROPA SP. Z O.O.  ul. Nenckiego 136A,  52-  

  info@europa.jobs   |  europa.jobs |   KRS: 0000509786    |   NIP: 899-27-54-745    |    REGON: 022415267  

3 

 додані документи; 

4.5. Резюме відповідного кандидата також може бути автоматично перекладене Роботодавцем на 

англійську або німецьку мови (замовлення Послуги за запитом). Процедура виконується так само, 

як це було описано у випадку перекладу Резюме кандидата під час подання заявки — пункт 2.6. 

4.6. У рамках наданої згоди дані можуть бути доступні іншим роботодавцям, котрі користаються 

порталом. Список таких роботодавців доступний тут: ua.europa.jobs/перевірити-роботодавця/  

4.7. Користувач або Одержувач має право в будь-який момент зняти згоду на доступ для інших 

роботодавців, надіславши електронне повідомлення на адресу gdpr@europa.jobs. Після 

відкликання цієї згоди дані Користувача або отримувача послуг не будуть видимі для інших 

роботодавців. 
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