
Reglementări pentru utilizarea site-ului pentru angajatori

În vigoare până la anulare

DEFINIȚII

Furnizor de servicii - PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O. cu sediul social în Wrocław, strada Nenckiego,

136A, înregistrat în Registrul Antreprenorilor din Registrul Curții Naționale - Judecătoriei pentru

Wrocław-Fabryczna, VI Departamentul Comercial al Registrului Curții Naționale sub nr. 0000509786, care

deține numărul de identificare fiscală (NIP) 899-27-54-745.

Portalul furnizorului de servicii - site-ul web apartinand PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O. O., în cadrul

căruia Furnizorul de servicii furnizează aceleași Servicii, în limbi diferite. Portalul este disponibil sub numele

europa.jobs

Client - entitate juridică, unitate organizațională fără personalitate juridică și o persoană fizică care desfășoară

o activitate comercială care utilizează Serviciile furnizate de Furnizorul de servicii în legătură cu activități

comerciale, precum și o entitate care acționează în numele și în favoarea Clientului sau în favoarea Clientului,

în numele său.

Înregistrare - crearea contului angajator de către client după acceptarea prealabilă a Termenilor și condițiilor.

Formular de înregistrare - formularul completat de Client în momentul înregistrării sale pe Portal. Completarea

acestuia și acceptarea Termenilor și condițiilor sunt necesare pentru a crea Contul angajatorului.

Cont de angajator, Cont de client - Cont de client disponibil pe portalul europa.jobs folosit pentru a posta

anunțuri pentru locuri de muncă, pentru a gestiona anunțuri pentru locuri de muncă și pentru a primi cereri de

la candidați. Contul angajatorului creat pe portalul furnizorul de servicii pentru client este gratuit.

Tabloul de bord al angajatorului, tabloul de bord al managementului - un sistem utilizat pentru gestionarea

contului angajatorului disponibil după conectarea la contul angajatorilor.

Profil de afaceri - o funcționalitate din contul de client, care îi permite clientului să creeze cartea de vizită a

companiei și să adauge: datele companiei, descrierea și fișierele atașate.

Anunț de muncă - Anunț de muncă postat pe portal de către Client prin utilizarea formularelor disponibile pe

paginile Portalului. Acestea urmăresc angajarea unui candidat pe o poziție specifică și includ, printre altele,

descrierea funcției, locul de muncă, cerințele solicitate de la candidați și beneficiile oferite.

Servicii - orice tip de servicii furnizate prin mijloace electronice de către Furnizorul de servicii Utilizatorilor și

Destinatarilor în conformitate cu acești Termeni și Condiții de utilizare. Lista și descrierea serviciilor cu

informații complete despre natura lor este plasată în anexa 2 la acești termeni și condiții de utilizare ca listă a
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serviciilor pentru angajatori, care constituie parte integrantă a acesteia. Prețurile anumitor servicii sunt

menționate în Anexa 3 la acești Termeni și condițiile de utilizare ca listă de prețuri pentru angajatori care

constituie parte integrantă a acesteia.

Contract de furnizare a serviciilor - un contract de furnizare a serviciilor prin mijloace electronice

încheiat între Furnizorul de servicii și Client, din momentul înregistrării în Portal.

Comandă - comanda serviciilor de pe site (în format electronic), care se încheie cu efectuarea

plății în moneda selectată (completarea contului sau cumpărarea unei reclame plătite). Comanda

este acceptată de o persoană autorizată să reprezinte Clientul utilizând datele de conectare și

parola personalizate din Contul angajatorului din panoul angajatorului.

Comunicare comercială - orice tip de informație dedicată promovării, direct sau indirect, a

serviciilor sau a imaginii unui antreprenor, cu excepția informațiilor care permit comunicarea prin

mijloace de comunicații electronice cu o anumită persoană și informații cu privire la bunuri și

servicii care nu sunt destinate să atingă efectul comercial dorit de către un antreprenor relevant.

Sistemul ICT (Sistemul tehnologiei informației și a comunicațiilor) - dispozitive și software integrate

de informare și comunicații care permit prelucrarea și stocarea datelor, precum și trimiterea

și primirea datelor de către rețelele de telecomunicații folosind echipamente terminale adecvate

pentru un tip de rețea relevant în termenii Legii privind telecomunicațiile.

Furnizarea de servicii prin mijloace electronice - folosirea serviciului prin trimiterea și primirea

de date prin intermediul sistemului ICT(sistemul tehnologiei și a comunicațiilor) la

cererea expresă a destinatarului fără prezența simultană a părților, prin care datele sunt

transmise printr-o rețea publică, astfel de cum este definit în Legea privind telecomunicațiile.

Mijloace de comunicații electronice - soluții tehnice, inclusiv dispozitive ICT și dispozitive software

care cooperează cu acestea, permițând comunicații individuale la distanță prin utilizarea

transmisiei de date între sistemele IT, în special poșta electronică.

Cookie-uri - fișiere text în care serverele portalului furnizorului de servicii stochează informații pe

un hard disk al unui computer utilizat de Utilizator sau de Destinatar. Informațiile stocate în cookie-uri

pot fi citite de serverele portalului furnizorului de servicii atunci când utilizatorul sau

destinatarul se reconectează la computer, dar pot fi citite și de către alte servere sau alți utilizatori

ai internetului. Informații detaliate despre cookie-uri sunt incluse în Politica privind cookie-urile

Adresă IP - un număr individual care, de regulă, este deținut de fiecare computer conectat la orice
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rețea. Acest număr poate fi permanent pentru un anumit computer (static) sau poate fi alocat doar pentru

timpul conexiunii (dinamic) sau poate fi modificat periodic de către furnizorul de servicii de Internet sau de

către Utilizator sau Destinatar.

Termeni și condiții

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Termenii și condițiile acestei reglementări specifică:

a) drepturile și obligațiile Clientului legate de furnizarea de servicii prin mijloace

electronice

b) reguli de vânzare a Serviciilor plătite de către Client,

c) regulile de excludere a răspunderii Furnizorului de servicii din cauza furnizării de servicii

prin mijloace electronice.

1.2. Furnizorul de servicii de pe portalul său pune la dispoziția Clientului “Termenii și condițiile”

înainte de încheierea Contractului de servicii. Clientul nu este obligat să ceară “Termenii și

condițiile” care nu au fost puse la dispoziție în modul descris mai sus

1.3. Furnizorul de servicii furnizează Servicii prin mijloace electronice, în conformitate cu

Termenii și condițiile menționate.

1.4. Clientul este obligat să respecte Termenii și condițiile acceptate.

2. ÎNCHEIEREA ACORDULUI ȘI CREAREA CONTULUI ANGAJATORILOR

2.1. Acordul privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice va fi încheiat în momentul

în care Clientul creează cu succes contul angajatorului pe portalul furnizorului de servicii.

2.2. Pentru a crea contul de angajator pe portal, Clientul este obligat să:

a) completeze corect formularul de înregistrare (inclusiv alte formularele cerute) și să

ofere date valide ale companiei sale,

b) să accepte “Termenii și condițiile” selectând butonul corespunzător din Formularul de

înregistrare,

c) să activeze Contul făcând click pe un link de activare furnizat în mesajul trimis la adresa

de e-mail a Clientului, oferită de acesta în Formularul de Înregistrare.

2.3. Prin utilizarea serviciilor, Clientul (utilizatorul) declară că:

a) datele companiei și adresa de e-mail furnizate de acesta în Formularul de înregistrare

sunt complete, reflectă faptele și nu încalcă niciun drept al unei terțe părți;

b) are dreptul să încheie un acord privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice

în numele companiei reprezentate,
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c) acceptă “Termenii și condițiile”, ceea ce înseamnă că a luat la cunoștință de conținutul lor

și este de acord să le respecte.

2.4. După ce a primit formularul de înregistrare completat corect și a activat contul de către

client, Furnizorul de servicii creează un cont unic pe portal. Adresa de e-mail furnizată de

Client va defini identitatea contului de Servicii.

2.5. După crearea contului de angajator, clientul începe să utilizeze portalul.

2.6. Furnizorul de servicii va verifica datele furnizate de Client în Formularul de înregistrare în

termen de 24 de ore din momentul primirii Formularului.

2.7. Verificarea informațiilor furnizate în Formularul de înregistrare cerut de către Furnizorul de

servicii poate fi respins și poate atrage suspendarea sau ștergerea Contului angajatorului(Clientului) dacă:

a) datele furnizate în timpul procesului de înregistrare sunt false, incorecte sau dau

naștere la îndoieli justificate cu privire la credibilitatea lor sau sunt contrare Termenilor și condițiilor

menționați;

b) datele furnizate în timpul procesului de înregistrare sugerează că s-a folosit

identitatea altei companii de către Client;

c) numele este deja înregistrat pe portalul furnizorului de servicii. Nu este posibil să

creați al doilea cont folosind aceeași adresă de e-mail. Contul cu același nume și care

este deținut de aceeași companie poate fi fuzionat de Furnizorul de servicii;

d) Furnizorul de servicii devine conștient de informațiile credibile că datele furnizate de

Client sunt contrare reglementărilor legale, principiilor moralității, încalcă interesele

personale ale terților;

e) Clientul încalcă prevederile acestor Termeni și condiții sau interesele legitime ale

Furnizorului de servicii. În cazul apariției unor astfel de circumstanțe, Furnizorul de servicii poate, de

asemenea,să suspende sau să șteargă Anunțurile de locuri de muncă, inclusiv serviciile de suspendare

furnizate Clientului fără nicio rambursare în cazul utilizării serviciilor plătite.

2.8. Clientul acceptă condiția de a avea adresa de e-mail curentă și activă. Această adresă este oferită

direct în Formularul de înregistrare. Clientul este obligat să monitorizeze în mod constant adresa de e-mail

dată și dacă este modificată, să notifice fără întârziere Furnizorul de servicii cu privire la acest fapt.

2.9. Adresa de e-mail conectată la Contul angajatorului, constituie forma necesară de identificare a

clientului pentru furnizorul de servicii și va fi utilizată pentru orice tip de corespondență referitoare la furnizarea

serviciilor.

2.10. Clientul obține accesul la Contul său cu adresa sa de e-mail și parola stabilită. Clientul este obligat

să nu dezvăluie oricărei terțe părți contul Contului angajatorului și va fi singurul responsabil pentru daunele

cauzate ca urmare a dezvăluirii acestuia.

2.11. Furnizorul de servicii poate trimite destinatarului sau utilizatorului notificări și mesaje referitoare la

utilizarea contului angajatorului sau a serviciilor furnizate de furnizorul de servicii la adresa de e-mail sau

numărul de telefon dat în formularul de înregistrare sau cerere. Trimiterea este furnizată pe baza acestor

“Termeni și condiții” acceptate în timpul completării formularului de înregistrare sau cerere.
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2.12. Acordul este încheiat pe o perioadă nedeterminată.

3. CONDIȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR DE CĂTRE FURNIZORUL DE SERVICII

3.1. Cerințele tehnice necesare compatibile cu sistemul ICT utilizat de Client sunt:

a) conexiunea la internet,

b) browser web capabil să afișeze documente HTML pe ecranul computerului. Browserul ar

trebui să accepte „cookie-uri”.

3.2. Serviciile furnizate de Furnizorul de servicii pentru Client sunt Servicii contra cost. Serviciile taxabile

pot fi plătite în euro sau zlot (moneda polonezăi.

3.3. De fiecare dată înainte de a utiliza Serviciul plătit, Clientului i se vor furniza informații despre

termenii de plată și prețul Serviciului exprimat în moneda menționat. Utilizarea Serviciilor plătite de către Client

este voluntară.

3.4. Lista serviciilor cu descrierea lor și informațiile dacă și cum vor fi achiziționate este disponibilă în

anexa 2 la acești termeni și condiții de utilizare, ca listă a serviciilor pentru angajatori care constituie parte

integrantă a acesteia. Prețul serviciilor cu taxă este disponibil în Anexa 3 la acești Termeni și Condiții de

utilizare ca Listă de prețuri pentru angajatori care constituie parte integrantă a acestuia. Prețurile afișate în

portal se aplică până la modificarea lor.

3.5. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a schimba Serviciile cu taxă sau de a modifica prețurile

Serviciilor. În cazul schimbării de preț al serviciului, Furnizorul de servicii va notifica în prealabil Clientul cu

privire la acest fapt prin e-mail sau / și în Panoul de Administrare al angajatorului. Clientul nu este obligat să

utilizeze în continuare Serviciile care la care s-a schimbat prețul. Cu toate acestea, nu este un motiv pentru a

primi rambursarea costurilor pentru Serviciul utilizat.

3.6. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a aplica promoții temporare pentru servicii, valabile până

la revocare sau până la o dată definită. Furnizorul de servicii va notifica Clientul cu privire la condițiile

promoțiilor prin utilizarea notificărilor din contul angajatorilor sau prin e-mail.

3.7. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a posta informații despre noi Servicii, de a desfășura sau

de a anula campanii de marketing sau de a introduce modificări acestora. Dreptul menționat mai sus nu

influențează Comenzile plasate înainte de data intrării în vigoare a modificărilor prețurilor și condițiilor

campaniilor de marketing.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI DE SERVICII

4.1. Furnizorul de servicii se angajează să furnizeze Serviciile într-un mod continuu și neîntrerupt.

4.2. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a:

a) întrerupe temporar furnizarea dei Servicii din cauza activităților de întreținere legate de

modificările portalului Furnizorului de servicii;
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b) trimiterea de mesaje către Utilizatori și Destinatari cu privire la aspecte tehnice, juridice și

tranzacționale legate de Servicii;

c) verificarea exactității datelor de înregistrare ale clienților furnizate în procesul de creare a

contului angajatorului. În cazul furnizării datelor de înregistrare incorecte,Furnizorul de servicii își

rezervă dreptul de a șterge Contul angajatorilor fără a îl notifica;

d) controlul prealabil și ulterior al conținutului și categoriilor de anunțuri publicitare postate pe

Portal de către Client;

e) orice modificare a Serviciilor furnizate, a instrumentelor și a modului de funcționare a

Portalului;

f) corectarea conținutului și a categoriei anunțului postat după notificarea prealabilă a clientului

cu privire la neregulile constatate și notificarea clientului pentru a schimba conținutul sau categoriile

anunțurilor postare de către acesta. În cazul în care anunțul încalcă Termenii și condițiile, Furnizorul

de servicii are dreptul să șteargă sau să corecteze un astfel de anunț, notificând imediat Clientul cu

privire la acest fapt;

g) ștergerea de pe Portal a conținutului partajat de Client prin utilizarea Serviciilor dacă un astfel de

conținut încalcă prevederile acestor Termeni și Condiții;

h) blochează sau șterge Contul de client în cazul încălcării prevederilor acestor Termeni și condiții, a

intereselor furnizorului de servicii sau din alte motive importante;

i) când încetează furnizarea de Servicii, vor fi șterse orice date ale Clientului și întreprinde orice alte

activități legale legate de Portal, iar Clientul nu va mai avea alte pretenții față de Furnizorul de Servicii.

4.3. Furnizorul de servicii v-a răspunde la cererile Clientului specificate în acești Termeni și Condiții în

termen de 24 de ore de la data primirii acestora. Dacă comanda este solicitată într-o zi de sărbătoare legală,

răspunsul va fi furnizat cel târziu până la sfârșitul primei zile lucrătoare următoare.

4.4. Furnizorul de servicii este obligat să ofere Clientului orice mijloace posibile de ajutor și asistență în

cazul oricăror probleme care implică utilizarea Portalului.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

5.1. Clientul administrează Serviciile prin intermediul Contului angajatorului.

5.2. Clientul are dreptul de a posta pe cont propriu Anunțuri de locuri de muncă plătite, care vor respecta

prevederile legii, acești Termeni și condiții și principiile moralității, prin utilizarea formularelor disponibile în

Portal.

5.3. Clientul poate posta anunțuri de locuri de muncă în favoarea sa și/sau în numele entităților care nu

au legătură cu acesta. Anunțul de muncă postat poate include o singură poziție.

5.4. Clientul este obligat să introducă corecții la conținutul anunțului postat în contul angajatorului, cu

excepția modificării numelui clientului, a postului și a locului de muncă. Erorile din conținutul anunțului de

muncă care se află în câmpurile care nu pot fi editate de client trebuie raportate la adresa de email

employer@europa.jobs
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5.5. După publicarea anunțului de muncă pe portal, Clientul este obligat să completeze toate câmpurile

obligatorii din formular și în special să:

a) aleagă din listă poziția și domeniul de lucru;

b) să furnizeze titlul anunțului de muncă, care ar trebui să se refere direct la tipul și poziția unui

loc de muncă pentru care angajații sunt recrutați. Este interzisă utilizarea de caractere sau expresii

speciale cu intenția de a promova, în defavoarea altora, Anunțul de loc de muncă, care nu furnizează

informații despre poziția postului oferit;

c) să furnizeze informații referitoare dacă postul anunțat necesită cunoștințe de limbi străine,

experiență sau permis de conducere;

d) să descrie locul de muncă și cerințele cerute pentru funcție;

e) să furnizeze salariul, moneda și modul de plată;

f) să aleagăi din listă tipul locului de muncă și forma de angajare;

g) să furnizezei informațiile dacă sunt asigurate cazarea, mesele și transportul;

h) să indice locația locului de muncă;

i) să oferei informați dacă este posibil să se aplice la acest loc de muncă fără a fi atașa fișierul

de CV. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a corecta anunțul de muncă incorect clasificat sau

de a suspenda afișarea acestuia.

5.6. Clientul este încurajat să posteze cât mai multe informații cu privire la anunțul de muncă. Informațiile

vor fi utile pentru candidați, să găsească un anumit loc de muncă și să ia decizia de a aplica pentru acesta.

5.7. Este interzisă folosirea în conținutul anunțurilor pentru locuri de muncă, cu privire la modul de

solicitare a candidaturii, altă formă decât formularul de pe portal (de exemplu, conținut încurajator să se aplice

direct la e-mailul companiei sau alte link-uri de redirecționare către formularele de solicitare ale clientului ,

adrese de e-mail, încurajarea trimiterii de SMS-uri, afișarea numărului de telefon al companiei și încurajarea

utilizării numărului pentru a aplica pentru anunțul de muncă). Primirea cererii candidatului pe formularul de

cerere personal al Clientului sau descoperirea numărului de telefon și / sau a adresei site-ului în reclamă este

disponibilă după achiziționarea serviciului corespunzător.

5.8. Clientul care utilizează serviciul nu trebuie:

a) să posteze pe portal alte oferte în afară de anunțurile de locuri de muncă (de exemplu,

mesaje de marketing și comerciale sau reclame referitoare la stabilirea cooperării, parteneriatului,

instruirilor și cursurilor, invitații la evenimente organizate de Client sau alte reclame similare care nu

au legătură cu căutarea de candidați);

b) să posteze pe Portal anunțuri de locuri de muncă repetate (același client, același nume de

poziție, același titlu de anunț de muncă, același loc de muncă, același conținut etc.) sau foarte

asemănător, mai ales într-o perioadă scurtă de timp . Anunțurile postate în mod repetat vor fi șterse

de pe portal;

c) să posteze pe Portal anunțuri de locuri de muncă al căror titlu nu se referă la numele funcției

(de ex. „loc de muncă imediat”, „ofertă grozavă” și altele sau conținând caractere speciale destinate

să promoveze anunțul de locuri de muncă printre altele)
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d) să posteze anunțuri de muncă ce discriminează candidații din orice motiv.

e) să posteze anunțuri de locuri de muncă care:

• nu respectă condițiile reale de muncă oferite candidaților,

• obligă candidatul să plătească orice fel de taxă (inclusiv ofertele de locuri de muncă care

conțin numărul de telefon taxabil ...),

• sunt legate de industria de divertisment de noapte sau industria divertismentului pentru adulți,

• dau naștere unei suspiciuni de fraudă,

• încalcă reglementările legale ale Republicii Polonia și ale Comunității Europene,

• provin de la compania care nu a furnizat datele de adresă,

f) întreprind orice acțiuni care pot împiedica sau interfera cu funcționarea portalului și pot

împiedica utilizarea portalului într-o manieră necorespunzătoare pentru Furnizorul de servicii sau

pentru alți utilizatori;

g) utilizează Serviciile într-un mod contrar reglementărilor legale, principiilor moralei, încalcă

interesele personale ale terților sau interesele legitime ale Furnizorului de servicii

5.9 În cazul încălcării prevederilor acestor Termeni și Condiții, Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de

a șterge anunțul de muncă și de a bloca Contul fără a notifica Clientul.

6. PLASAREA COMENZII PENTRU SERVICIILE TAXABILE ÎN MONEDĂ ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

6.1. Serviciul plătit pe site-ul web se referă la Serviciul de adăugare a unei oferte de muncă plătite,

Serviciul de adaugare banii în portofelul digital al contului angajatorului, Serviciul de cumpărare a pachetelor

de aplicații sau Serviciul de cumpărare a opțiunilor de promovare a anunțurilor de muncă.

6.2. Pentru a utiliza Serviciile plătite în valută, Clientul este obligat să plaseze comanda pentru

efectuarea plății.

6.3. Comanda poate fi plasată numai de către Clientul care a activat și are contul de angajator verificat

pe portal.

6.4. Plasarea Comenzii de către Client pe Portal are loc în momentul:

a) completării formularului din meniul Creditați contul dvs. disponibil în Tabloul de bord al

angajatorului, după conectare. Formularul presupune doi pași:

● Pasul 1 - Detalii comandă - alegerea pachetului de puncte care este utilizat pentru a plăti

anumite servicii de pe portal și furnizarea de date valide necesare pentru emiterea unei facturi.

● Pasul 2 - Metoda de plată - alegerea metodei de plată dintre cele disponibile pe site, apoi

făcând clic pe butonul Cumpără.

b) alegerea postării anunțului de muncă plătit disponibil în Tabloul de bord al angajatorului în

meniul Postați o lucrare care presupune următorii pași:

● Pasul 1 - Completarea datelor referitoare la anunțul de muncă

● Pasul 2 - Detalii comandă - furnizarea datelor valide necesare pentru emiterea unei facturi.
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● Pasul 3 - Metoda de plată - alegerea metodei de plată dintre metodele disponibile pe Portal și

apoi făcând clic pe butonul Cumpără.

6.5. După acțiunile specificate la punctul 6.4. (a) (b), Clientul va fi redirecționat către serviciul de

tranzacție unde va plăti Serviciul. Clientul poate fi obligat să furnizeze serviciului date suplimentare care să

permită identificarea plății, cum ar fi numele complet, adresa de e-mail sau adresa de reședință, datele

proprietarului cardului de credit. După efectuarea plății, Clientul va primi notificarea la adresa sa de e-mail

dată în timpul înregistrării, care va conține informații despre numărul tranzacției, prețul tranzacției, numele

serviciului și starea tranzacției.

6.6. Comanda plasată cu succes este Comanda care a fost plătită.

6.7. Plata pentru serviciile taxabile se poate face prin intermediul serviciului DotPay / PayPal sau prin

crearea facturii proforma. Metodele de plată disponibile și monedele decontărilor sunt vizibile pentru Client în

timpul plasării Comenzii.

6.8. Acordul de vânzare este considerat a fi încheiat în momentul apăsării de către Client a butonului

„Cumpărați” din formularul de creditare a contului dvs. sau prin afișarea anunțului de muncă plătit.

6.9. Realizarea Comenzii începe imediat după primirea plății considerate drept o plată reușită efectuată

de Client prin intermediul serviciului de plată sau după contabilizarea sumei Comenzii în contul bancar al

Furnizorului de servicii (în cazul alegerii facturii proforma ca metodă de plată) și înseamnă:

a) Alimentarea contului;

b) postarea anunțului de muncă plătit pe portal. În timpul procesului de finalizare a Comenzii,

starea Comenzii și informațiile despre plată vor fi plasate în Contul angajatorului în meniul Istoricul

plăților.

6.10. Cumpărătorul este obligat să plătească prețul final care este rezultatul sumei anumitor Servicii, în

cazul în care alege mai mult de un Serviciu, precum și TVA-ul specificat în legile și reglementările aplicabile.

6.11. Clientul este de acord că factura este emisă în format electronic prin acceptarea acestor Termeni și

condiții.

6.12. Factura pentru Serviciile achiziționate va fi creată pe baza datelor furnizate de Client în Comandă

în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la momentul primirii plății și va fi disponibilă pentru descărcare în

Tabloul de bord al angajatorului din meniul Istoricul Plăților.

6.13. Toate prețurile furnizate în portal sunt prețuri nete și nu conțin TVA(achiziție intracomunitară).

Acesta poate fi majorat cu anumite taxe pentru servicii, în cuantum specificat și dacă legea din Polonia v-a

impune acest lucru. Acesta v-a fi comunicat imediat Clientului care a achiziționat serviciul.

6.14. Prețurile vizibile pe portal, precum și descrierea lor sunt considerate informații comerciale și nu

constituie ofertă în sensul Codului civil polonez. Clientul care plasează Comanda pe Portal, plasează numai

oferta de cumpărare a unui anumit Serviciu lcontra-cost și cu caracteristicile specificate în descrierea sa pe

paginile Portalului. Prețul și descrierea Serviciului sunt obligatorii - pentru încheierea contractului - în

momentul confirmării acceptării Comenzii de realizat de către Furnizorul de servicii.

6.15. Furnizorul de servicii nu va rambursa costurile Serviciilor taxabile achiziționate dacă tranzacția a

avut succes.
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6.16. Clientul își asumă răspunderea exclusivă pentru dezvăluirea către terți a datelor de conectare și a

parolei la cont și va răspunde exclusiv pentru daunele cauzate de aceasta, în special sub forma plasării

comenzii pentru servicii și a plății pentru acestea.

7. UTILIZAREA SERVICIILOR PLĂTITE DIN BANII AFLAȚI ÎN PORTOFEL DIN  CONTUL ANGAJATORULUI\

7.1. Pentru unele servicii de pe site, se pot efectua plăți folosind banii adăugați în portofelul contului

anterior de către Client, conform procedurii descrise la punctul 6.4. punctul a. Serviciile pentru care se

efectuează plata din fonduri acumulate în contul Clientului, Clientul selectează și setează în funcție de

propriile sale nevoi.

7.2. După ce Clientul selectează Serviciul adecvat și acceptă această selecție, suma corespunzătoare

va fi luată din fondurile existente în portofel  la care este stabilit Serviciul selectat.

7.3. În cazul în care suma fondurilor deținute de Client nu este suficientă pentru implementarea

Serviciului selectat, acest Serviciu nu va fi efectuat și Clientul va fi notificat să-și alimenteze contul și apoi să

selecteze din nou Serviciul.

7.4. Toate tranzacțiile din fondurile Clientului sunt înregistrate în Contul angajatorului, în

meniul Istoric cont.

8. PROCEDURA DE RECLAMAȚIE

8.1. Clienții au dreptul să depună o reclamație în ceea ce privește realizarea Serviciilor.

8.2. Reclamațiile sunt luate în considerare de către Furnizorul de servicii.

8.3. O reclamație trebuie să conțină cel puțin următoarele date:

a) persoana desemnată de Client (numele companiei, numărul CIF, adresa de e-mail,

prenumele și prenumele solicitantului),

b) indicarea Serviciului la care se referă reclamația făcută,

c) obiectul reclamației;

d) circumstanțele care justifică reclamația.

8.4. Reclamațiile care nu conțin informațiile de mai sus nu vor fi luate în considerare.

8.5. Reclamațiile trebuie trimise la adresa de e-mail employer@europa.jobs

8.6. Furnizorul de servicii va depune toate eforturile pentru a soluționa reclamațiile în termen de cel mult

14 zile de la primirea acestora de la Client. Odată ce a fost luată în considerare o reclamație, Furnizorul de

servicii va informa Utilizatorul sau Beneficiarul cu privire la decizia rezultată fără întârziere la adresa de e-mail

adăugată în formularul de reclamație.

8.7. Reclamația luată în considerare în conformitate cu prevederile Termenilor și condițiilor nu va fi

reexaminată.
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8.8. În cazul reclamațiilor referitoare la transferul de plăți, examinarea acestei reclamații va începe după

primirea informațiilor de la instituțiile financiare sau a serviciilor de tranzacții care au fost utilizate de Client

pentru  efectuarea plății.

9. RESPONSABILITATE

9.1 Furnizorul de servicii care a primit o notificare oficială sau informaţii cu privire la caracterul ilegal al

datelor oferite de către client şi împiedicarea Furnizorului de servicii să acceseze aceste date, nu va fi

răspunzător față de acest client pentru daunele cauzate.

9.2 Furnizorul de servicii nu va fi răspunzător față de clientul care încalcă Termenii şi condiţiile pentru

orice daune rezultate din încetarea prestării serviciilor, de asemenea din cauza ştergerii contului angajator

care încalcă Termenii şi condiţiile.

9.3 De asemenea, furnizorul de servicii nu va fi răspunzător pentru:

a) orice daune cauzate terţilor care rezultă din utilizarea serviciilor care încalcă prevederile

acestor Termeni şi Condiţii sau reglementările legale de către utilizator.

b) conţinutul ofertei de muncă postat de către client în portal sau protecţia denumirilor comune

ale clienţilor postate în anunţurile de muncă postate în portal.

c) pierderea datelor de către client cauzată de factori externi (ex. Defecţiuni hardware) sau alte

circumstanţe independente de Furnizorul de servicii (acţiuni ale terţilor)

d) daune rezultate din lipsa de continuitate a serviciilor ca urmare a circumstanţelor pentru care

furnizorul de servicii nu va fi răspunzător (forța majoră, act sau omisiuni ale unor terţi, etc);

e) daune rezultate din dezvăluirea de către client sau utilizarea de către terţi a datelor de

conectare şi a parolei la portal.

f) Utilizatorii şi destinatarii care furnizează date sau informaţii false sau incomplete, inclusiv

furnizarea acestora în timpul creării contului.

g) Încălcarea de către Client a prevederilor acestor Termeni şi Condiţii.

h) Date incorecte furnizate de candidat în formularele de înregistrare și în timpul procesului de

înscriere.

9.4 Clientul își asumă răspunderea pentru conţinutul ofertelor de muncă, inclusiv dreptul la utilizarea

numelui comun al clientului afişat în oferta de muncă.

10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

10.1 Fiecare Client are dreptul de a avea datele sale personale și confidențialitatea protejate de

Furnizorul de servicii.

10.2 Condiţiile referitoare la protecţia datelor cu caracter personal prelucrate de Furnizorul de servicii

sunt specificate în Politica de confidentialitate.
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10.3 Prin crearea contului de client în portalul furnizorului de servicii şi acceptarea acestor Termeni şi

condiții, clientul este de acord cu primirea notificărilor şi mesajelor referitoare la utilizarea contului

angajatorului sau a altor servicii furnizate de furnizorul de servicii la adresa de e-mail sau la numărul de

telefon oferit de acesta.

10.4 Încheierea acordului privind furnizarea de servicii necesită transferul datelor candidaţilor care:

a) au aplicat pentru oferte de muncă postate de către client în cadrul serviciilor furnizate de

furnizorul de servicii

b) Şi-au dat consimţământul pentru ca datele lor sa fie disponibile pentru alți angajatori (prin

urmare, Furnizorul de servicii poate să partajeze datele cu clienţii)

10.5 Date privind candidaţii:

a) vor fi puse la dispoziţia clientului de către furnizorul de servicii şi va implica: adresa de

e-mail, nume, prenume, data naşterii, număr telefon, limba nativă, ani de experienţă, profesia în care

se caută locul de muncă, cunoaşterea limbilor străine, permis de conducere, date incluse în CV,

documentele şi certificatele ataşate, mesaj către angajator, interesul pentru ofertele de muncă cu

cazare, şi/sau fără calificare necesară.

b) nu va include categorii specifice de date în sensul articolului 9(1) GDPR

c) va fi partajat clientului numai prin intermediul portalului furnizorului de servicii

d) pot fi procesate exclusiv pentru recrutarea la oferta de muncă oferită de către client

10.6 Clientul care obţine date din portalul furnizorului de servicii devine administrator separat de date cu

caracter personal în sensul articolului 4(7) GDPR şi este singurul responsabil de îndeplinirea obligaţiilor

administratorului de date în conformitate cu legile privind protecţia datelor. Nimic din acești Termeni şi Condiţii

nu va scuti clientul de responsabilitatea pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite în GDPR.

10.7 În timpul procesării datelor personale ale candidatului, clientul va respecta toate legile aplicabile

privind protecţia datelor.

10.8 Clientul va informa candidatul cu privire la obţinerea datelor sale personale pentru a-l recruta,

îndeplinindu-şi astfel obligaţia în conformitate cu articolul 14 din GDPR. Clientul poate furniza clauze adecvate

în contul de angajator din portalul furnizorului de servicii sau în conţinutul ofertei de muncă.

10.9 După finalizarea procesului de recrutare, clientul va şterge datele candidatului pe care furnizorul de

servicii le-a oferit. Furnizorul de servicii va informa clientul în cazul în care primeşte de la candidat o cerere de

executare a drepturilor candidatului cu privire la datele sale personale, inclusiv cazul cererii de ştergere a

datelor sale personale sau de retragere a consimţământului pentru prelucrarea datelor care se efectuează în

încetarea partajării datelor personale ale candidatului în portalul furnizorului de servicii. Aceasta are drept

scop asigurarea executării corecte a drepturilor candidatului cu privire la datele sale personale. Furnizorul de

servicii şi clientul vor coopera cu bună-credință pentru a conveni şi a lua măsurile necesare, pentru corectarea

executării drepturilor candidaţilor. În cazul unei încălcări a datelor personale partajate cu clientul, furnizorul de

servicii şi clientul vor coopera pentru a atenua sau remedia rezultatele unei astfel de încălcări.

11. ÎNCETAREA ACORDULUI
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11.1 Acordul privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice poate fi reziliat de oricare dintre părți.

11.2 Clientul are dreptul de a rezilia acordul privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice, prin

ştergerea contului angajatorului. Pentru a face acest lucru, clientul va trimite un mesaj prin e-mail la adresa

employer@europa.jobs cu solicitarea de ştergere a contului.

11.3 Furnizorul de servicii are dreptul de a rezilia acordul privind furnizarea de servicii prin mijloace

electronice, inclusiv ştergerea contului angajatorului, cu efect imediat, în următoarele cazuri:

a) numele folosit pentru crearea contului angajatorului este deja utilizat pe portal.

b) încălcarea de către client a prevederilor acestor Termeni şi Condiţii

c) conştientizarea informaţiilor credibile că numele contului este contrar reglementărilor

legale, principiilor moralei, încalcă interesele personale sau interesele legitime ale

Furnizorului de servicii.

d) postarea de către client a conţinutului contrar reglementărilor legale ale legii

e) utilizarea serviciilor de către client altele decât scopul lor

f) ştergerea adresei de e-mail care a fost utilizată pentru a crea contul de către

destinatar

g) conştientizarea informaţiilor credibile pe care clientul își desfăşoară activităţile

economice contrar reglementărilor legale, în special dispoziţiilor privind recrutarea

angajaţilor.

11.4 Furnizorul de servicii va notifica clientul cu privire la încetarea contractului (dacă există o astfel de

posibilitate tehnica) nu mai târziu de 3 zile de la ştergerea contului de angajator. Angajatorul nu are dreptul la

pretenţii împotriva furnizorului de servicii pentru rezilierea contractului şi ştergerea contului angajatorului.

11.5 Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a refuza să furnizeze Servicii Clientului, inclusiv

ștergerea Contului său dacă a fost creat din nou după ce a fost șters din cauza încălcării Termenilor și Condițiilor

de utilizare.

12. ÎNCETAREA ACORDULUI

12.1 Acești Termeni și condiții sunt valabili continuu. Acordul privind furnizarea de servicii prin mijloace

electronice poate fi reziliat de oricare dintre părți .

12.2 În cazul schimbării oricărui Serviciu sau apărând alte motive importante, Furnizorul de servicii are

dreptul să modifice unilateral acești Termeni și Condiții. Modificările vor intra în vigoare la data publicării

Termenilor și condițiilor modificate pe portalul furnizorului de servicii.

12.3 Furnizorul de servicii poate notifica Clientul despre modificări prin publicarea informațiilor

corespunzătoare pe portalul Furnizorului de servicii sau prin mesajul de e-mail.

12.4 În cazul menționat la punctul 2 din acest capitol, Clientul are dreptul să înceteze serviciul pe care îl

are în acel moment, prin e-mail fără întârziere după ce a fost informat despre modificările Termenilor și
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condițiilor. Dacă nu face acest lucru, se va considera ca un accept al Clientul la Termenii și condițiile

modificate.

12.5. Termenii și condițiile și acordul privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice sunt

reglementate de legislația poloneză.

12.6. Orice litigii apărute în legătură cu Termenii și condițiile de utilizare vor fi soluționate de instanța

poloneză cu jurisdicție asupra PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O..

12.7. În toate aspectele care nu sunt reglementate în acești Termeni și condiții se vor aplica furnizarea

de servicii prin mijloace electronice, Legea privind protecția datelor cu caracter personal și reglementările,

Codul civil și alte reguli obligatorii ale legii.

12.8. Anexele la acești Termeni și Condiții de utilizare vor face parte integrantă din acesta.
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