
Правила користування веб-сайтом для роботодавців

Дійсний до подальшого повідомлення

ТЕРМІНИ

Постачальник послуг - PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O. з офісом у Вроцлаві, вул. Nenckiego 136A,

внесений до реєстру підприємців, який веде Окружний суд м. Вроцлав-Фабрична у Вроцлаві, 6-й

комерційний відділ Національного судового реєстру за номером 0000509786, з податковим

ідентифікаційним номером (NIP) 899-27-54-745.

Веб-сайт Постачальника послуг - веб-сайт, котрий належить PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O., згідно з

якою Постачальник послуг надає однакові Послуги, що відображаються у різних мовних версіях. Вебсайт

доступний за адресою europa.jobs.

Клієнт - юридична особа, організаційний підрозділ без юридичної особи, а також фізична особа, яка веде

підприємницьку діяльність, використовуючи Послуги, що надаються Постачальником послуг у зв'язку з його

підприємницькою діяльністю, а також суб'єкт, що діє від імені Клієнта в його імені або від імені Клієнта, але

з власного імені.

Реєстрація - створення Клієнтом облікового запису роботодавця після того, як Клієнт приймає Правила

користування.

Реєстраційна форма - форма, заповнена Клієнтом під час реєстрації на Веб-сайті. Його заповнення та

прийняття Правил користування необхідні для створення Облікового запису роботодавця.

Обліковий запис роботодавця, Обліковий запис клієнта - Обліковий запис клієнта доступний на веб-сайті

europa.jobs, використовується для публікації оголошень, редагувань оголошень та перегляд заявок від

кандидатів, що надсилаються безпосередньо до них. Створення Облікового запису роботодавця для

Клієнта є безкоштовним.

Панель роботодавця, панель управління - система управління обліковим записом роботодавця, доступна

після входу в обліковий запис роботодавця

Профіль компанії - функція в Обліковому записі Клієнта, що дозволяє Клієнту створити візитну картку

компанії та розмістити в ній: дані про компанію, опис компанії та необхідні документи.

Оголошення - пропозиції роботи, опубліковані на Веб-сайті Клієнтом за допомогою спеціальної форми,

доступної на Веб-сайті, котрі спрямовані на працевлаштування працівника на певну посаду. В оголошенні

може з’явитись інформація щодо: посади, місця праці, вимоги до кандидата та пропоновані переваги.
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Послуги - усі послуги, що надаються Постачальником послуг Замовнику в електронному вигляді на підставі

цих Правил Користування. Перелік та опис послуг, а також інформація про їх характер містяться в Додатку

2 до цих Правил Користування, Перелік та опис послуг для роботодавців, що становлять його невід’ємну

частину. З цінами на окремі послуги можна ознайомитись у Додатку 3 до цих Правил Користування

Прейскурант послуг веб-сайту для роботодавців, що становить його невід’ємну частину.

Договір про надання послуг - договір про надання послуг, укладений між Постачальником послуг та

Замовником автоматично вступає в силу під час реєстрації на Веб-сайті.

Замовлення - замовлення (в електронній формі) послуг на Веб-сайті, яке закінчується здійсненням платежу

у вибраній валюті (поповнення рахунку, придбання платної реклами чи інших послуг). Замовлення може

реалізувати особа, уповноважена представляти Клієнта, використовуючи персоналізований логін та пароль

Облікового запису Роботодавця у панелі роботодавця.

Комерційна інформація - будь-яка інформація, призначена прямо чи посередньо для просування товарів,

послуг або іміджу підприємця, за винятком інформації, що забезпечує можливість спілкування за

допомогою електронних інструментів контакту з конкретною особою, та інформації про товари та послуги,

які не забезпечують комерційного ефекту, бажаного даним підприємцем.

Система ІКТ - сукупність взаємодіючих ІТ-пристроїв та програмного забезпечення, що забезпечують

обробку та зберігання, а також передачу та отримання даних через телекомунікаційні мережі за допомогою

термінального пристрою, відповідного певному типу мережі у значенні Закону у Праві про телекомунікації.

Надання послуги електронними засобами - виконання послуги, що відбувається шляхом надсилання та

отримання даних за допомогою телеінформаційних систем, на індивідуальний запит одержувача послуги,

без одночасної присутності сторін, а дані передаються через загальнодоступні мережі у розумінні Права

про телекомунікації.

Засоби електронного зв'язку - технічні рішення, включаючи пристрої ІКТ та співпраця з ними програмних

засобів, що забезпечують індивідуальне спілкування на відстані, використовуючи передачу даних між

системами ІКТ, зокрема електронною поштою.

Файли cookie - текстові файли, в яких сервери веб-сайтів Постачальника послуг зберігають інформацію на

жорсткому диску комп'ютера, що використовується Клієнтом. Інформація, що зберігається у файлі cookie,

може бути прочитана сервером веб-сайту Постачальника послуг при повторному підключенні з цього

комп’ютера, але вона також може бути прочитана іншими серверами або іншими користувачами Інтернету.

Детальна інформація про "файли cookie" включена в Політику використання файлів cookie.
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IP-адреса - індивідуальний номер, який зазвичай має кожен комп'ютер, підключений до будь-якої

комп'ютерної мережі. Номер IP може бути постійним для даного комп'ютера (статичним) або може бути

призначений під час кожного з'єднання (динамічним) або може періодично змінюватися з часом

постачальником Інтернету для Користувача або Клієнта. Правила користування - це даний документ

Правил Користування.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила Користування визначають:

а) права та обов'язки Клієнта, пов'язані з наданням Послуг електронними засобами,

б) правила продажу Платних послуг для Клієнта,

в) правила виключення відповідальності Постачальника послуг за надання Послуг

електронними засобами.

1.2. Постачальник послуг на своєму веб-сайті надає Клієнту Правила користування ще перед

укладенням договору про надання Послуг. Клієнт не має жодних зобов’язань щодо Правил Користування,

які не були надані способом, описаним вище.

1.3. Постачальник послуг надає Послуги в електронному вигляді відповідно до Правил

Користування.

1.4. Клієнт зобов'язаний виконувати положення Правил Користування з моменту його прийняття.

2. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ І ВІДКРИТТЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ РОБОТОДАВЦЯ

2.1. Договір про надання Послуг електронними засобами укладається Клієнтом після належного

створення Облікового запису роботодавця на веб-сайті Постачальника послуг.

2.2. Для створення облікового запису роботодавця на веб-сайті Клієнт зобов'язаний:

а) правильно заповнити реєстраційну форму (включаючи всі обов’язкові поля) та надати

правдиві дані компанії,

б) прийняття Правил Користування, натиснувши відповідну кнопку вибору в Реєстраційній

формі

в) активація Облікового запису, натиснувши посилання для активації в електронному

листі, надісланому на адресу Клієнта, вказану в Реєстраційній формі.

2.3. Користуючись Послугами, Клієнт також заявляє, що:

а) надані ним дані компанії та адреса електронної пошти у Реєстраційній формі

відповідають фактам і не порушують жодних прав третіх осіб;

б) має право укласти договір на надання електронних послуг від імені представленої

компанії;

в) приймає Правила Користування, тобто ознайомився з його змістом та зобов'язується

стосуватись до них.
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2.4. Після отримання правильно заповненої Реєстраційної форми та активації облікового запису

Клієнтом, Постачальник послуг створить для нього на Веб-сайті унікальний Обліковий запис роботодавця,

ідентифікатором якого буде електронна адреса, надана Клієнтом.

2.5. Після створення Облікового запису роботодавця Клієнт починає користуватися веб-сайтом.

2.6. Правила користування Веб-сайтом описані в документі Перелік та опис послуг для

роботодавців, що становлять Додаток 2 до цих Правил користування.

2.7. Постачальник послуг протягом 24 робочих годин після отримання правильно заповненої

Реєстраційної форми виконає процес перевірки даних, наданих Клієнтом у Формі.

2.8. Постачальник послуг може негативно перевірити дані Клієнта, що містяться у Реєстраційній

формі, та заблокувати або видалити Обліковий запис роботодавця, якщо:

а) дані, надані під час Реєстрації, є неправдивими, неточними, викликають обґрунтовані

сумніви щодо їх надійності та достовірності або несумісні з Правилами Користування;

б) дані, надані під час реєстрації, свідчать про те, що Клієнт видає себе за іншу компанію;

в) його назва вже використовується на веб-сайті Постачальника послуг. Неможливо

створити другий Обліковий запис, використовуючи ту саму електронну адресу. Облікові записи

Роботодавця, що мають ідентичні назви та є обліковими записами однієї компанії, можуть бути

об’єднані Постачальником послуг;

г) Постачальник послуг отримує обґрунтовану, достовірну інформацію про те, що дані,

надані Клієнтом, суперечать законодавству, порядності, порушують особисті права третіх осіб;

ґ) Клієнт порушує положення цих Правил Користування або законні інтереси

Постачальника послуг. У разі зазначених обставин Постачальник послуг може також належним

чином призупинити або видалити публікацію його оголошень про роботу, а також заблокувати

Послуги, що надаються Клієнту, без відшкодування витрат, понесених Клієнтом у разі

користування платними послугами.

2.9. Клієнт приймає необхідність мати дійсну активну електронну адресу. Ця адреса надається

безпосередньо у Формі. Клієнт зобов’язаний постійно контролювати надану адресу електронної пошти та у

разі її зміни негайно інформувати Постачальника послуг про цей факт.

2.10. Адреса електронної пошти пов’язана з Обліковим записом роботодавця, є необхідною

формою ідентифікації клієнта щодо Постачальника послуг і буде використовуватися для всієї

кореспонденції, пов’язаної з наданням Послуг.

2.11. Клієнт отримує доступ до Облікового запису роботодавця, використовуючи свою електронну

адресу та пароль доступу. Клієнт зобов'язаний не розголошувати пароль до Облікового запису роботодавця

будь якій третій стороні і несе повну відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну в результаті його

розкриття.

2.12. Постачальник послуг може надсилати Клієнтові повідомлення та сповіщення щодо

використання Облікового запису роботодавця або послуг, що надаються Постачальником послуг, на адресу

електронної пошти або номер телефону, вказаний у Реєстраційній формі. Такий мейлінг відбувається на

підставі прийняття цих Правил користування під час заповнення Реєстраційної форми.
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2.13. Договір укладається на невизначений термін.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ПОСЛУГ

3.1. Технічні вимоги, необхідні для роботи із системою ІКТ, що використовується замовником:

а) підключення до Інтернету,

б) веб-браузер, який може відображати документи HTML на екрані комп’ютера. Браузер

повинен приймати "файли cookie".

3.2. Послуги, що надаються Постачальником послуг Клієнту на Веб-сайті є Платними послугами.

Платні послуги можна оплатити євро або польськими злотими.

3.3. Кожного разу перед використанням платної Послуги Клієнт буде проінформований про умови

оплати та ціну Послуги, виражену у валюті або в сумі коштів, які будуть взяті з онлайн-гаманця,

поповненого раніше. Використання Клієнтом платних Послуг є добровільним.

3.4. Перелік послуг з їх описом та інформацією про кошти, міститься в документі Перелік та опис

послуг для роботодавців, що становить Додаток 2 до цих Правил користування. Вартість платних послуг

наведена в документі Прайс-лист для роботодавців, що становить Додаток 3 до цих Правил користування.

Ціни на Веб-сайті діють до моменту їх зміни.

3.5. Постачальник послуг залишає за собою право змінити розмір оплати за Послуги. У разі зміни

зміни розміру плати за послугу, Постачальник послуг повідомить Клієнта про цей факт електронною

поштою та/або в Панелі роботодавця. Клієнт не зобов'язаний продовжувати користуватися Послугами, ціна

яких змінилася, що, однак, не є підставою для відшкодування витрат за використану Послуги.

3.6. Постачальник послуг залишає за собою право вводити тимчасові акції на послуги, що діють до

подальшого повідомлення або до узгодженої дати. Постачальник послуг повідомить Клієнта про умови акції

за допомогою повідомлень у Обліковому записі Роботодавця роботодавця або за посередництвом

електронної пошти.\

3.7. Постачальник послуг залишає за собою право розміщувати інформацію про нові Послуги,

проводити та скасовувати рекламні кампанії або вносити до них зміни. Право, згадане в попередньому

реченні, не впливає на Замовлення, зроблене до дати набрання чинності змін цін, або на умови рекламних

кампаній.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОСЛУГ

4.1. Постачальник послуг зобов'язується надавати Послуги на постійній та безперебійній основі.

4.2. Постачальник послуг залишає за собою право на:

а) тимчасове припинення надання Послуг внаслідок технічного обслуговування або

модифікації веб-сайту Постачальника послуг;

б) надсилання технічних, юридичних та транзакційних повідомлень, пов’язаних з

функціонуванням Послуг на електронну адресу Клієнта;
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в) перевірка правильності реєстраційних даних Клієнта, що надаються при створенні

Облікового запису роботодавця. У разі надання реєстраційних даних, що не відповідають фактам,

Постачальник послуг залишає за собою право видалити Обліковий запис роботодавця без

повідомлення Клієнта;

г) попередній та подальший контроль вмісту та категорій пропозицій роботи, розміщених

на Веб-сайті Клієнтом;

ґ) будь-які зміни наданих Послуг, інструментів та роботи Веб-сайту;

д) виправлення змісту та категорії опублікованого оголошення про роботу, після

повідомлення клієнта про виявлені порушення та прохання клієнта змінити зміст або категорію

пропозиції роботи. У разі оголошення, що порушує Правила користування, Постачальник послуг

має право видалити або внести зміни до такого оголошення, негайно повідомивши про це Клієнта;

е) видалити з Веб-сайту вміст, що надається Клієнтом за посерелництвом нашиг Послуг,

якщо такий вміст порушує положення цих Правил користування;

є) блокування або видалення Облікового запису Клієнта у разі порушення положень цих

Правил Користування, інтересів Постачальника послуг або з інших важливих причин;

ж) припинення надання Послуг, видалення всіх даних Клієнта та вжиття будь-яких інших

юридичних дій, пов’язаних із Веб-сайтом, щодо яких Клієнт не матиме права на будь-які претензії

до Постачальника послуг.

4.3. Постачальник послуг відповідає на вказівки Клієнта, зазначені в цих Правилах користування

протягом 24 годин з моменту їх отримання, якщо положення Правил користування не вказують інше. Якщо

розпорядження видано у встановлений законом вихідний, реакція на нього відбудеться не пізніше кінця

першого робочого дня, наступного за ним.

4.4. Постачальник послуг зобов'язаний надати всіляку допомогу Клієнту у разі виникнення

будь-яких проблем із користанням Послуг Веб-сайту.

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА

5.1. Клієнт управляє Послугами через Обліковий запис роботодавця.

5.2. Клієнт має право самостійно, використовуючи форми, доступні на Веб-сайті, розміщувати за

окрему плату унікальні пропозиції про роботу на Веб-сайті, які повинні відповідати положенням

загальноприйнятого законодавства, цими Правила користування та моралі.

5.3. Клієнт може опублікувати вакансію від свого імені та від імені пов'язаних з ним юридичних

осіб. Опублікована пропозиція про роботу може стосуватися лише однієї посади.

5.4. Клієнт має право вносити зміни до змісту вже опублікованої пропозиції роботи через

Обліковий запис роботодавця, за винятком зміни назви Клієнта, посади та місця роботи. Про помилки у

змісті пропозиції про роботу в полях, які не можна редагувати для Клієнта, слід повідомляти на

employer@europa.jobs
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5.5. Публікуючи пропозицію про роботу на Веб-сайті, Клієнт зобов’язаний заповнити всі обов’язкові

поля у формі, зокрема:

а) вибір посади та галузі зі списку;

б) Вписати заголовок Вакансії, яка повинна безпосередньо стосуватися типу роботи та

посади, на яку шукають осіб. Забороняється публікувати в змісті заголовка пропозиції спеціальних

символів або виразів, спрямованих на просування Пропозиції серед інших, які не надають

інформації про галузь, в якій пропонується робота;

в) надати інформацію про те, чи потрібні знання іноземних мов, досвід та водійські права

на цій посаді;

г) інформація про роботу та вимоги на даній посаді;

ґ) вказати зарплату, у якій валюті та спосіб її виплати;

д) вибрати зі списку тип роботи та форму зайнятості; е) надати інформацію про те, чи

пропонується проживання, харчування чи транспорт;

є) надати дані щодо розташування робочого місця;

ж) надати інформацію, чи можна подавати заявку, не додаючи файл CV. Постачальник

послуг залишає за собою право виправити неправильно категоризовану пропозицію про роботу

або зупинити її публікацію.

5.6. Клієнту рекомендується розміщувати якомога більше інформації, що стосується даної

Пропозиції про роботу, яка може бути корисною для пошуку даної роботи кандидатом та прийняття рішення

про подання заявки на неї.

5.7. Забороняється публікувати в змісті Пропозиції про роботу будь-які інші пропозиції щодо

способу подання заявки на вакансію, крім форми на порталі (наприклад, текст, що заохочує писати на

електронну пошту компанії або через посилання, що ведуть до форм заявки Клієнта, адреси електронної

пошти Клієнта, заохочення надсилати SMS, розміщення номера телефону компанії та заохочення контакту

для подання заявки через цей номер). Отримати заявку кандидата на власну форму заявки Клієнта або

відобразити номер телефону та/або адресу веб-сайту у даній пропозиції про роботу можна тільки після

придбання відповідної послуги.

5.8. Забороняється публікувати у змісті пропозиції про роботу інформацію, про те що Кандидат

повинен надати скани документів, що посвідчують особу (наприклад, водійські права, паспорти тощо) або

інших документів, що містять конфіденційні дані (наприклад, щодо стану здоров'я, сексуальності, релігії).

Якщо такий вміст з’явиться у Пропозиції роботи, Постачальник послуг видалить його з Веб-сайту, а

Обліковий запис роботодавця заблокує. Про таке порушення Правил користування Постачальник може

повідомляти відповідні установи органи контролю та інші служби.

5.9. Користуючись Послугами, Клієнт не може:

а) опублікувати на Веб-сайті інші пропозиції, крім пропозицій про роботу (наприклад,

рекламні та комерційні пропозиції або оголошення щодо встановлення співпраці, партнерства,
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тренінгів та курсів, запрошення на заходи, організовані Клієнтом або подібні, не пов’язані з

пошуком працівника);

б) розміщувати повторні пропозиції про роботу на веб-сайті (той самий Клієнт, однакова

назва посади, однакова назва роботи, однакове робоче місце, однаковий вміст тощо) або дуже

схожі між собою, особливо за короткий проміжок часу. Повторно опубліковані пропозиції про

роботу будуть вилучені з вебсайту;

в) розміщувати пропозиції роботи на Веб-сайті, де заголовок не відповідає назві посади

(наприклад, "праця від зараз", "чудова можливість" та подібні або містити спеціальні символи,

спрямовані на просування вакансії на фоні інших)

г) розміщувати Пропозиції, котрі дискримінують кандидатів у будь-якому відношенні.

ґ) розміщувати на веб-сайті пропозиції про роботу, які: i. не відповідають фактичним

умовам праці пропонованим кандидатам, ii. вимагають від кандидата сплатити будь-які збори

(включаючи пропозиції про роботу з платним номером телефону 0-7xx), iii. пов'язані з індустрією

нічних розваг або індустрією розваг для дорослих, iv. викликають підозру в шахрайстві, v.

порушують законодавство Республіки Польщі та Європейського Товариства, vi. походять від

компанії, яка не надала свої дані, д) вживати будь-яких дій, які можуть перешкодити або порушити

функціонування Веб-сайту та ускладнити використання Веб-сайту для Постачальника послуг або

інших користувачів;

е) користуватися Послугами способами, котрі суперечать законодавству, порядності,

порушують особисті права третіх осіб або законні інтереси Постачальника послуг.

5.10. У разі невиконання положень цих Правил Користування, Постачальник послуг залишає за

собою право видалити Пропозицію та заблокувати Обліковий запис, не повідомляючи Клієнта.

6. ЗАМОВЛЕННЯ НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ У ВАЛЮТІ ТА УМОВИ ПЛАТЕЖІВ

6.1. Платна послуга у валюті на веб-сайті - це Послуга додавання платної вакансії, Послуга

поповнення рахунку роботодавця, придбання просування оголошення або Пакет заявок від Кандидатів.

6.2. Для використання Платних послуг у валюті, Клієнт зобов’язаний зробити замовлення та

здійснити платіж.

6.3. Тільки Клієнт, який має активний Обліковий запис роботодавця на веб-сайті, може зробити

замовлення.

6.4. Замовлення Клієнтом на Веб-сайті відбувається в моменті:

а) заповнення форми в меню Поповнити рахунок, доступний у панелі роботодавця після

входу. Форма складається з двох етапів:

● Крок 1 - Деталі замовлення - вибір суми поповнення, якою потрібно оплатити деякі Послуги на

Веб-сайті, та надання реальних даних, необхідних для виставлення рахунку-фактури.

● Крок 2 - Спосіб оплати - вибір способу оплати серед доступних на Веб-сайті, а потім натиснути

кнопку Купити.
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б) вибору додати платну пропозицію роботи, доступну у панелі роботодавця в меню Додати

оголошення, який складається з 3 етапів:

●    Крок 1 - Заповнення даних, що стосуються пропозиції про роботу

● Крок 2 - Деталі замовлення - надання реальних даних, необхідних для виставлення

рахунку-фактури.

● Крок 3 - Спосіб оплати - обрати спосіб оплати серед доступних на Веб-сайті, а потім натиснути

кнопку Купити.

6.5. Після виконання заходів, перелічених у пункті 6.4. під літерами а і б, Клієнт буде

перенаправлений на веб-сайт транзакції, де здійснюється оплата Послуги. Клієнт може бути змушеним

надати на цьому вебсайті додаткові дані, що дозволять зідентифікувати платіж, такі як ім’я та прізвище,

адреса електронної пошти або домашня адреса, дані власника кредитної картки. Після здійснення платежу

Клієнт отримує повідомлення на електронну адресу, вказану під час реєстрації, що містить інформацію про

номер транзакції, суму транзакції, назву замовленої послуги та статус транзакції.

6.6. Замовлення, яке було сплачено, вважається успішно зреалізованим Замовленням.

6.7. Оплата послуг, оплачених валютою, може здійснюватися через DotPay/PayPal, платіжною

карткою або шляхом створення рахунку-проформи. Доступні способи оплати та валюти виставлення

рахунків Клієнт може побачити під час оформлення Замовлення.

6.8. Договір купівлі-продажу вважається укладеним, коли Клієнт натискає кнопку "Купити" у

спеціальній Формі покупки пунктів або публікує платну вакансію.

6.9. Реалізація Замовлення розпочинається відразу після отримання платежу, що розуміється як

ефективний платіж, здійснений Клієнтом на веб-сайті транзакції, або сума Замовлення зараховується на

банківський рахунок Постачальника послуг (у разі вибору форми оплати через рахунок-проформу) і

означає: а) поповнення рахунку Клієнта; б) публікація платної пропозиції про роботу на веб-сайті. Під час

виконання Замовлення у Обліковому записі Роботодавця роботодавця у меню Історія платежів

міститиметься інформація про Замовлення та статус платежу.

6.10. Покупець зобов'язаний сплатити остаточну ціну, яка є результатом суми цін окремих Послуг, у

випадку, якщо обрано більше 1 Послугу, та ПДВ у розмірі встановленому законодавством.

6.11. Клієнт погоджується отримувати рахунок-фактуру електронними засобами, приймаючи ці

Правила Користування.

6.12. Рахунок-фактура за придбані Послуги буде сформований на основі даних, наданих Клієнтом

у Замовленні, протягом максимум 7 робочих днів з моменту отримання платежу і буде доступний для

завантаження у Панелі роботодавця в меню Історія платежів.

6.13. Усі ціни, вказані на Веб-сайті, є цінами нетто, до яких буде додано ПДВ у розмірі,

визначеному чинним законодавством, хіба що Послуга обрана Клієнтом, є звільнена від такого податку на

підставі окремих положень.

6.14. Ціни, що відображаються на Веб-сайті, а також описи Послуг, є лише комерційною

інформацією, а не пропозицією у значенні Цивільного кодексу. Складаючи Замовлення на Веб-сайті, Клієнт

подає пропозицію придбати певну Послугу за ціною та з функціями, зазначеними в її описі на Веб-сайті.
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Ціна та опис Послуги є обов’язковими - для цілей укладення конкретного договору купівлі-продажу - лише

після підтвердження прийняття Замовлення Постачальником Послуги.

6.15. Постачальник послуг не передбачає відшкодування витрат за придбання Платних послуг на

Вебсайті, якщо транзакція купівлі була успішною.

6.16. Клієнт несе повну відповідальність за будь-яке надання логіна та пароля до Облікового

запису роботодавця стороннім стороннім особам та збитки, що виникли в результаті, особливо у формі

замовлення та оплати Послуг.

7. КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ, КОТРІ ОПЛАЧУЮТЬСЯ ОНЛАЙН-ГАМАНЦЕМ ДОСТУПНОМУ У

ОБЛІКОВОМУ ЗАПИСІ РОБОТОДАВЦЯ

7.1. За деякі послуги на Веб-сайті оплата може бути здійснена із використанням коштів

поповнення, попередньо здійсненого Замовником, відповідно до процедури, описаної в пункті 6.4. літера а.

Послуги, оплата яких здійснюється за рахунок коштів, накопичених на рахунку Клієнта, Клієнт вибирає та

параметризує відповідно до власних потреб.

7.2. Після того, як Клієнт вибере відповідну Послугу і погодиться з цим вибором, із суми коштів, які

він має, стягується відповідна плата, тобто встановлена ціна обраної Послуги.

7.3. У тому випадку, якщо сума коштів на особистому рахунку Клієнта є недостатньою для оплати

обраної Послуги, ця Послуга не буде зреалізована, і Клієнту буде запропоновано поповнити рахунок, а

потім знову обрати Послугу.

7.4. Усі операції з коштами, якими володіє Клієнт, реєструються у Обліковому записі роботодавця,

в меню Історія коштів.

8. ПРОЦЕДУРА СКАРГИ

8.1. Клієнти мають право подавати скарги з питань, що стосуються реалізації Послуг.

8.2. Скарги розглядаються Постачальником послуг.

8.3. Правильно подана скарга повинна містити принаймні такі дані:

а) назва клієнта (назва компанії, податковий ідентифікаційний номер компанії, адреса

електронної пошти, ім'я та прізвище особи, котра скаржиться),

б) зазначення Послуги якої стосується скарга,

в) предмет скарги,

г) обставини, що обґрунтовують скаргу.

8.4. Скарги, які не містять вищезазначених даних, розглядатися не будуть.

8.5. Скарги слід надсилати на електронну адресу: employer@europa.jobs

8.6. Постачальник послуг докладе максимум зусиль для розгляду скарг не пізніше ніж за 14 днів з

моменту їх отримання від Клієнта. Він негайно повідомить Замовника про своє рішення, прийняте в

результаті розгляду скарги, електронною поштою на адресу, вказану у скарзі.
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8.7. Скарга, розглянута відповідно до положень Правил Користування, не підлягає подальшому

або повторному розгляду.

8.8. У разі скарг, пов’язаних з перерахуванням платежів, розгляд скарги відбуватиметься після

отримання інформації від фінансових установ або веб-сайтів транзакцій, за допомогою яких Клієнт

здійснив певний платіж.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. Постачальник послуг, який отримав офіційне повідомлення або достовірне повідомлення про

незаконний характер даних, наданих Клієнтом, і перешкодив Клієнту отримати доступ до цих даних, не

несе відповідальності перед цим Клієнтом за завдану шкоду.

9.2. Постачальник послуг не несе відповідальності перед Клієнтом, який порушує Правила

користування, за будь-яку шкоду, спричинену припиненням надання послуг, в тому числі в результаті

видалення Облікового запису роботодавця, який порушує Правила користування.

9.3. Більше того, Постачальник Послуг не несе відповідальності за:

а) будь-який збиток, заподіяний третім особам внаслідок використання Клієнтом Послуг

способом, котрий не відповідає Правилам користування чи законодавству;

б) зміст пропозицій про роботу, розміщених Клієнтом на Веб-сайті, або захисту власних

імен Клієнтів, розміщених у Пропозиціях про роботу, опублікованих на Веб-сайті;

в) втрату Клієнтом даних внаслідок зовнішніх факторів (наприклад, аварія обладнання)

або інших обставин, що не залежать від Постачальника послуг (дії третіх сторін);

г) збитки, спричинені відсутністю безперервності у наданні Послуг внаслідок обставин, за

які Постачальник послуг не несе відповідальності (форс-мажорні обставини, дії та бездіяльність

третіх осіб тощо);

ґ) шкоду, заподіяна Клієнтом, внаслідок поширення логіну та паролю до Веб-сайту третіми

сторонам;

д) надання Клієнтом неправдивих або неповних даних або інформації, включаючи їх при

створенні Облікового запису;

е) нестосування Клієнтом умов Правил користування.

є) подання неправильних даних Кандидатом у реєстраційній формі під час подання заявки

9.4. Клієнт несе повну відповідальність за зміст Пропозицій роботи, включаючи право на

використання власного імені Клієнта в Пропозиції роботи.

10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Кожен Клієнт має право до захисту своїх персональних даних через Постачальника послуг.

10.2. Правила захисту персональних даних, що обробляються PRACUJ W UNII, викладені в

Політиці конфіденційності.
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10.3. Створюючи Обліковий запис Клієнта на Веб-сайті Постачальника послуг та приймаючи ці

Правила користування, Клієнт погоджується отримувати сповіщення та повідомлення щодо використання

Облікового запису роботодавця або послуг, що надаються Постачальником послуг, на адресу електронної

пошти або номер телефону, вказані у Реєстраційній формі.

10.4. Укладення Угоди про надання послуг вимагає передачі персональних даних кандидатів, які:

а) подавали заявки на пропозиції про роботу, розміщені Клієнтом в рамах послуги, що надається їм

Постачальником послуг,

б) вони дали відповідну згоду на видимість своїх даних для інших роботодавців (і, таким чином,

дали згоду на те, щоб дані були поширені через Постачальника послуг для Клієнтів Постачальника Послуг).

10.5. Дані кандидатів:

а) надаватимуться Клієнту Постачальником послуг і включатимуть: електронну адресу, ім’я,

прізвище, дату народження, контактний номер телефону, рідну мову, роки досвіду, професію, в якій

шукається робота, знання іноземних мов, посвідчення водія, дані, що містяться в резюме та сертифікатах,

повідомлення роботодавцю, інтерес до пропозицій роботи з проживанням та з/або без кваліфікації

б) не будуть включати спеціальні категорії даних у значенні ст. 9 абзац 1 GDPR, в) будуть доступні

Клієнту лише через веб-сайти Постачальника послуг

г) можуть оброблятися лише з метою набору на роботу, запропоновану Клієнтом.

10.6. Отримуючи дані з веб-сайту Постачальника послуг, Клієнт стає окремим адміністратором

персональних даних у розумінні ст. 4 пункт 7 GDPR і відповідає за виконання зобов’язань адміністратора

даних відповідно до положень про захист персональних даних. Ніщо в цих Правилах користування не

звільняє Клієнта від відповідальності за виконання зобов'язань, що випливають з GDPR.

10.7. Під час обробки наданих йому персональних даних кандидата Клієнт дотримуватиметься

чинних положень щодо захисту персональних даних.

10.8. Клієнт повідомляє кандидата про отримання його персональних даних з метою набору,

виконуючи його зобов'язання відповідно до ст. 14 GDPR. З цією метою Клієнт може включити відповідні

пункти у візитну картку роботодавця на веб-сайті Постачальника послуг або у зміст пропозиції про роботу.

10.9. Після завершення набору Клієнт видаляє персональні дані Кандидата, які були надані йому

Постачальником послуг.

10.10. Постачальник послуг повідомляє Клієнта у разі отримання запиту від кандидата на

здійснення прав кандидата щодо його персональних даних, в тому числі у випадку запиту на видалення

його персональних даних або відкликання згоди на обробку його даних, що призводить до припинення

обміну персональними даними кандидата на веб-сайті постачальника послуг. Ця співпраця спрямована на

правильне здійснення прав кандидата щодо його персональних даних.

10.11. Постачальник послуг та Клієнт добросовісно співпрацюватимуть у домовленості та вжиття

заходів, необхідних для правильної реалізації запитів щодо прав кандидатів. У разі порушення захисту

персональних даних кандидата, які були надані Клієнту, Постачальник послуг та Клієнт будуть

співпрацювати з метою пом'якшення або усунення наслідків такого порушення.
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11 ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Договір про надання Послуг електронними засобами може бути розірваний будь-якою із

сторін.

11.2. Клієнт має право розірвати договір про надання Послуг електронними засобами шляхом

видалення Профілю роботодавця. Для цього Клієнт повинен надіслати електронне повідомлення на

електронну адресу employer@europa.jobs із проханням анулювати Обліковий запис.

11.3. Постачальник послуг має право розірвати договір про надання Послуг електронними

засобами, включаючи видалення Облікового запису роботодавця в негайному порядку, у наступних

випадках:

а) якщо на веб-сайті вже використовується ім'я, котре використали для створення

Облікового запису роботодавця;

б) порушення Клієнтом положень Правил Користування;

в) отримання Постачальником послуг обґрунтованої, достовірної інформації про те, що

назва Облікового запису суперечить закону, порядності, порушує особисті права третіх осіб або

законні інтереси Постачальника послуг;

г) розміщення Клієнтом вмісту, що не відповідає чинному законодавству;

ґ) використання Клієнтом Послуги всупереч призначенню;

д) видалення Клієнтом електронної адреси, яка була використана для створення

Облікового запису;

е) Постачальник послуг отримує інформацію про те, що Замовник здійснює

підприємницьку діяльність всупереч нормам законодавства, зокрема щодо найму працівників.

11.4. Постачальник послуг повідомляє Клієнта про розірвання договору (за наявності такої

технічної можливості) не пізніше ніж після 3 днів з моменту видалення Профілю роботодавця.

Роботодавець не має права на будь-які претензії до Постачальника послуг щодо розірвання договору та

видалення Профілю роботодавця.

11.5. Постачальник послуг залишає за собою право відмовити у наданні Послуг Клієнту,

включаючи видалення його Облікового запису, якщо він був створений ще раз після видалення Облікового

запису роботодавця в результаті порушення Правил користування.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Ці Правил користування діють на необмеженій основі.

12.2. У разі зміни концепції будь-якої з Послуг чи інших важливих причин Постачальник послуг має

право в односторонньому порядку внести зміни до Правил користування. Зміни до Правил користування

набирають чинності з дня публікації змінених Правил користування на веб-сайтах Постачальника послуг.

12.3. Постачальник послуг може додатково повідомити Клієнта про зміну Правил користування,

опублікувавши відповідну інформацію на веб-сайті Постачальника послуг або електронною поштою.
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12.4. У випадку, зазначеному в пункті 2 цього розділу, Клієнт має право розірвати договір про

надання електронних послуг відразу після отримання інформації про зміну Правил користування. Якщо він

цього не зробить, передбачається, що Клієнт прийняв змінені Правила користування.

12.5. Правила та договори про надання Послуг електронними засобами регулюються польським

законодавством.

12.6. Будь-які суперечки, що виникають на підставі Правил користування, вирішуються загальним

польським судом, компетентним за місцем адреси офісу PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O. 12.7. У

питаннях, не передбачених Правилами користування, застосовуються положення Закону про надання

електронних послуг, Закону про захист персональних даних, Цивільного кодексу та інших обов'язкових

положень закону.

12.7. Додатки є невід'ємною частиною Правил користування.
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