REGULAMIN
świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis internetowy https://www.czasnazdolnyslask.pl
§1
Definicje
Użyte poniżej zwroty otrzymują następujące znaczenie:
1) Portal –
serwis internetowy
prowadzony
przez
Usługodawcę
dostępny
pod adresem
https://www.czasnazdolnyslask.pl, stanowiący platformę wspierającą rekrutację Fujitsu.
2) Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w ramach Portalu, szczegółowo określone
w Regulaminie.
3) Usługodawca lub Fujitsu – Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137 02231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000039035, NIP: 1132172342, REGON: 016092350 o kapitale zakładowym w wysokości: 2.427.000,00 zł, będąca
administratorem Portalu.
4) eRecruiter – zewnętrzny system do rekrutacji pracowników on-line, za pośrednictwem którego m.in.
gromadzone są CV Użytkowników, do którego przekierowuje Portal. Usługodawcą systemu jest eRecruitment
Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
5) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która korzysta z Usług
Portalu.
6) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
§2
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.
4.
5.

Niniejszy Regulamin określa:
a. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników, związane ze świadczeniem Usług,
b. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług,
c. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
d. zasady korzystania z Portalu przez Użytkowników,
Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej
https://www.czasnazdolnyslask.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie w
zwykłym toku czynności, w tym jego wydrukowanie (m.in. w formacie PDF) w każdym czasie, w
szczególności przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik zamierzający skorzystać z
Usług zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i potwierdzić jego zaakceptowanie.
Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z danej Usługi jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, zawieranej przez
Usługodawcę z Użytkownikiem.
Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

§3
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z
modyfikacją Portalu zgodnie z § 6 Regulaminu,
b. wysyłania komunikatów technicznych i prawnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
c. odmowy świadczenia Usług w przypadkach określonych w § 5 Regulaminu,
d. zmiany zakresu lub zasad świadczenia Usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu, poprzez zmianę
Regulaminu.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych
Użytkowników oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Portalem, z
tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
3. Użytkownicy zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach
naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności.
Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym
niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich danych.
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4.

Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny
z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. Zakazane jest w
szczególności:
a. dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym,
b. dokonywanie nieuprawnionej ingerencji lub prób takiej ingerencji w Portal
lub jakichkolwiek innych systemów informatycznych, aplikacji lub zasobów Usługodawcy bądź
Użytkowników,
c. dokonywanie nieuprawnionej ingerencji lub prób takiej ingerencji w dane osobowe
Użytkowników,
d. używanie adresu poczty elektronicznej innej osoby lub jakichkolwiek danych osobowych innej
osoby,
e. podawanie nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
f. podszywanie się pod inne osoby, w tym w szczególności poprzez bezprawne posługiwanie się
cudzym imieniem, nazwiskiem, firmą, nazwą, znakiem towarowym, oznaczeniem
geograficznym lub innymi danymi służącymi identyfikacji podmiotu, jak również posługiwanie
się w adresie poczty elektronicznej cudzym imieniem lub nazwiskiem, firmą, nazwą lub
zastrzeżonym znakiem towarowym, mogącym skutkować wprowadzaniem w błąd co do osoby
Użytkownika,
g. kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny
sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Portalu, za wyjątkiem
korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
h. wykorzystywanie Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o
charakterze komercyjnym,
i. naruszanie
w
jakikolwiek
inny
sposób
dóbr
osobistych
osób
trzecich
lub Usługodawcy, działanie na szkodę osób trzecich lub Usługodawcy,
j. inne zachowanie Użytkownika sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, dobrymi
obyczajami, w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu
serwerów lub łączy, z których korzysta Portal.
k. podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie
Portalu, w tym korzystanie z Portalu w sposób uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych
Użytkowników.

1.

2.

§4
Opis działania i usługi Portalu
Portal jest platformą umożliwiającą Użytkownikom zaimportowanie własnego CV (rozumianych jako
wszelkie dane i treści dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego, kompetencji Użytkownika
itp.) za pośrednictwem systemu eRecruiter, zaś Usługodawcy kontaktowanie się z Użytkownikami,
agregowanie udostępnionych przez nich danych w formie bazy do użytku wewnętrznego Usługodawcy
na potrzeby procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Usługodawcę.
Usługodawca w ramach Portalu udostępnia Użytkownikom następujące Usługi:
1. „eRecruiter” - za pomocą którego Użytkownik wprowadza swoje dane związane z historią
edukacji i przebiegiem kariery zawodowej.
W ramach Usługi w przypadku zainteresowania Użytkownikiem i chęci zaproszenia go do
udziału w rekrutacji na dane stanowisko pracy przez Usługodawcę, Usługodawca może
kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą specjalnych dedykowanych wiadomości e-mail
przesyłanych na udostępniony w tym celu przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub
poprzez kontakt telefoniczny na udostępniony w tym celu przez Użytkownika numer telefonu.
2.

„JobAlert” – Użytkownik może zlecić Usługodawcy (zamówić JobAlert) powiadamianie go o
pojawieniu się w Portalu nowych ofert pracy w ramach obecnych i przyszłych procesów
rekrutacyjnych prowadzonych przez Usługodawcę. Użytkownik otrzymuje te informacje za
pomocą: specjalnych dedykowanych wiadomości e-mail przesyłanych na udostępniony w tym
celu przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Kryteria wyboru ofert pracy wysyłanych w
powiadomieniu JobAlert są samodzielnie wybierane przez Użytkownika i są one tożsame z
kryteriami oferowanymi w wyszukiwarce ofert w Portalu. Użytkownik ma również prawo
określić żądaną częstotliwość powiadomień z listy opcji oferowanych przez Usługodawcę.
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1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

§5
Umowa o świadczenie usług
Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą łącznego
spełnienia się następujących warunków: zapoznania się przez Użytkownika z treścią niniejszego
Regulaminu i zaakceptowania go oraz udostępnienia przez Użytkownika niezbędnych danych.
Akceptacja treści Regulaminu oraz udzielenie pozostałych wymaganych zgód następuje poprzez
zaznaczenie właściwego pola w formularzu rejestracyjnym.
Użytkownik wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek
praw osób trzecich,
b. jest osobą pełnoletnią, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest uprawniony do zawarcia
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c. akceptuje niniejszy Regulamin.
Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej.
Adres ten jest podawany bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym.
Adres poczty elektronicznej stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i
będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy, jednak przed rozpoczęciem świadczenia Usług, Usługodawca
przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną
poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z linkiem do Regulaminu na adres poczty elektronicznej
wskazany przez Użytkownika.
Użytkownik zobowiązany jest podać w trakcie zamawiania JobAlert następujące dane:
1. Imię,
2. Nazwisko,
3. Adres poczty elektronicznej,
Użytkownik zobowiązany jest podać w celu skorzystania z usługi eRecruiter następujące dane:
1. Imię,
2. Nazwisko,
3. Adres poczty elektronicznej,
4. Numer telefonu,
5. Dane adresowe, tj. kraj zamieszkania, region (województwo) oraz miejscowość,
6. Dane związane z historią edukacji i przebiegiem kariery zawodowej (poprzez zaimportowanie
CV za pośrednictwem dedykowanego interfejsu).
Usługodawca uprawniony jest do odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
ograniczenia dostępu do Usług lub do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1. powzięcia informacji, że działania Użytkownika lub treści zamieszczone przez Użytkownika
naruszają prawo lub prawa osób trzecich,
2. gdy działania Użytkownika naruszają dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
3. powzięcia przez Usługodawcę informacji, że Użytkownik wykorzystuje Usługi dostępne w
Portalu niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w celach związanych z nieuczciwą konkurencją,
4. jeśli Użytkownik podał nieprawdziwe dane,
5. stwierdzonego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
6. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki
poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem,
7. planowanego zakończenia prowadzenia działalności w zakresie funkcjonowania Portalu lub
trwałego bądź czasowego zaprzestania świadczenia przez Usługodawcę Usług,
8. w przypadku wykorzystywania przez Użytkownika Portalu do działań zmierzających do
popełnienia czynu zabronionego,
9. umieszczania w eRecruiter przez Użytkownika treści nieprawdziwych, niezgodnych z
obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób
trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
10. usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, które było użyte do zamówienia
JobAlert,
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy lub jej rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia
Usługodawca składa Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazany przez
Użytkownika.
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10. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
11. Użytkownik może w każdej chwili, bez wskazania przyczyny, rozwiązać umowę o świadczenie Usług
drogą elektroniczną. Umowa z Użytkownikiem zostaje rozwiązana z chwilą wypisania się z JobAlert i/lub
eRecruiter, a Usługi dezaktywowane nie później niż po upływie 24 godzin od złożenia przez Użytkownika
wniosku. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik składa wybierając opcję
„Dezaktywuj”.
12. Użytkownik może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od niej bez
podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu
powinno zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy: Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, bądź za pośrednictwem poczty e-mail na
adres: recruitment@ts.fujitsu.com. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy
wykorzystaniu
formularza
udostępnionego
przez
Usługodawcę
pod
adresem
http://czasnazdolnyslask.pl/

1.
2.

3.
4.

5.
6.

1.

§6
Zasady świadczenia Usług
Z zastrzeżeniem przepisu ust. 2 Usługodawca dołoży należytych starań, aby świadczyć Usługi w sposób
ciągły.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania świadczenia Usług
w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, naprawczych, modernizacyjnych
związanych z Portalem. W przypadku planowanego czasowego wstrzymania świadczenia Usług w
związku z pracami określonymi w zdaniu poprzednim Usługodawca zobowiązuje się powiadomić
Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Portalu.
Użytkownik jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania swoich danych przekazanych Usługodawcy
w związku z zawartą umową o świadczenie Usług.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
1. szkody osób trzecich, w tym innych Użytkowników, spowodowane naruszeniem przez
Użytkownika zasad korzystania z Portalu, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub
ustalonych zwyczajów,
2. szkody powstałe w wyniku zakłóceń działania Portalu lub jego okresowej niedostępności,
spowodowanych okolicznościami za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności lub
o których Usługodawca uprzednio powiadomił Użytkowników;
3. szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia
zamówienia JobAlert,
4. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną okolicznościami za które Usługodawca nie
ponosi odpowiedzialności, np. działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu), w tym
zawinionymi przez Użytkownika,
5. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem
okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i
zaniechania osób trzecich itp.),
6. podania przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub
informacji,
7. nieprzestrzeganie przez Użytkowników postanowień Regulaminu.
Wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści.
Z zastrzeżeniem ust. 4 Usługodawca oraz Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga
strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków
wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem
okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej.

§7
Warunki techniczne korzystania z usług
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się
Użytkownik i Usługodawca są następujące:
a. połączenie z siecią Internet,
b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie dokumentów HTML.
Przeglądarka powinna akceptować pliki „cookies”.
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2.

3.

4.

Usługa będzie dostosowana do działania na przeglądarkach internetowych: Internet Explorer 11 i nowszych,
Chrome 45 i nowszych, Mozilla Firefox 45 i nowszych.
Usługodawca nie jest dostawcą usługi dostępu do Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik
powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego,
za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Portalu.
Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z
wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu
ich zminimalizowania.
Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika
niezwłocznie. Jeżeli zawarcie umowy z Użytkownikiem nastąpiło w dzień ustawowo wolny od pracy,
wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim
dnia roboczego.

§8
Ochrona prywatności
1. Usługodawca
podejmuje
szereg
działań
mających
na
celu
ochronę
prywatności,
w tym ochronę danych osobowych Użytkowników.
2. Usługodawca (Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137, 02-231
Warszawa) jest administratorem danych osobowych Użytkowników.
3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych
obowiązującymi przepisami prawa.
4. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić bezpieczeństwo
danym osobowym Użytkowników i chronić je przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
gromadzeniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń i
mechanizmów, m.in. kryptograficznych środków ochrony danych osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość prawidłowego świadczenia Usług przez
Usługodawcę.
6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz w celu realizacji
prawnie usprawiedliwionych celów danych Usługodawcy, w szczególności marketingu bezpośredniego
własnych towarów i usług Usługodawcy.
7. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest dobrowolnie wyrażona przez niego zgoda
oraz przepisy prawa, tj. niezbędność w celu prawidłowego wykonania umowy o świadczenie Usług drogą
elektroniczną oraz realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Usługodawcę.
8. W ramach procesu rekrutacyjnego dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione spółkom z grupy
kapitałowej do której należy Usługodawca mających siedzibę na terytorium UE, w celu konsultacji profilu
Użytkownika jako kandydata. Poza przypadkiem opisanym powyżej dane osobowe Użytkownika mogą
zostać udostępnione wyłącznie na rzecz podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa,
a innym podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyrazi na takie udostępnienie zgodę
lub udostępnienie takich danych będzie niezbędne w celu prawidłowego wykonania umowy o świadczenie
Usług.
9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, prawo do odwołania
udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych, a także prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Poza danymi przekazanymi przez Użytkownika w ramach zamówienia Usługi, Usługodawca może także
przetwarzać charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z usługi świadczonej drogą
elektroniczną (dane eksploatacyjne):
1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie następujących danych:
nazwisko i imiona Użytkownika, adresy elektroniczne Użytkownika,
2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania
z Usług,
3. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
11. Usługodawca informuje, że korzystanie przez Użytkownika z Portalu, działającego w sieci Internet, niesie ze
sobą normalne ryzyko jakie jest związane z korzystaniem z Internetu, polegające w szczególności na
możliwości wprowadzenia do urządzenia podłączonego do Internetu oprogramowania mogącego
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wyrządzać szkody, takie jak m.in. „wirusy”, „robaki” i „konie trojańskie”. Wskazane jest, aby Użytkownik
posiadał aktualne oprogramowanie przeciwdziałające tego rodzaju zagrożeniom, takie jak programy
antywirusowe oraz programy chroniące urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (tzw.
firewall). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane działaniem szkodliwego
oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika.
§9
KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
1. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach innych niż reklamacje na adres:
Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, kontaktpl@ts.fujitsu.com, tel: +48 22 574 10 00
2. Opłata dla Użytkownika za połączenie z numerami o jakich mowa w ust. 1 powyżej nie jest wyższa niż opłata
za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta
Użytkownik.
§ 10
Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
b. opis Usługi, której reklamacja dotyczy,
c. przedmiot reklamacji,
d. okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
5. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”), należy składać: (a) na adres: Fujitsu Technology Solutions Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, (b) za pośrednictwem dostępnego w
Portalu formularza lub (c) na adres poczty elektronicznej: recruitment@ts.fujitsu.com.
6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji
zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem
poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji lub innym kanałem komunikacji wybranym przez
Użytkownika w trakcie zgłaszania reklamacji.
7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu
rozpatrzeniu.

1.

2.

3.

4.

§ 11
Prawa własności intelektualnej
Zawartość Portalu, taka jak między innymi teksty, grafika, obrazy, wideo, informacje, logo, przyciski
graficzne, oprogramowanie, pliki audio, a także wybór i układ stron oraz innych elementów Portalu
stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, podlegają ochronie zgodnie z właściwymi
przepisami prawa, a ich wykorzystywanie bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione, poza
przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
W szczególności zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w
jakikolwiek inny sposób treści Portalu w celach komercyjnych i bez uprzedniej zgody Usługodawcy, poza
przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
W przypadku, gdy na Portalu znajduje się materiał (wysłany, zamieszczony lub skopiowany), do którego
Użytkownik lub osoba trzecia posiada autorskie prawa lub inne prawa własności intelektualnej i które
to prawa są w ten sposób naruszane, osoba taka powinna niezwłocznie skontaktować się z
Usługodawcą.
W przypadku gdy materiały udostępnione przez Użytkownika są objęte prawami wyłącznymi, w
szczególnie prawami autorskimi lub prawami własności przemysłowej przysługującymi Użytkownikowi,
udostępnienie takich materiałów przez Użytkownika w Portalu oraz umożliwienie do nich dostępu
pozostałym Usługodawcy nie stanowi naruszenia ww. praw, a Użytkownik wyraża zgodę na
udostępnienie takich materiałów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Z chwilą
udostępnienia Usługodawcy materiałów, Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji, bez
ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na korzystanie z materiałów udostępnionych na Portalu na
następujących polach eksploatacji:
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9.

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową,
2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt „b”) - publiczne
wykonanie,
wystawienie,
wyświetlenie,
odtworzenie
oraz
nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wywołaną udostępnieniem przez Użytkownika
materiałów chronionych prawem autorskim lub prawem własności przemysłowej osób trzecich, w
przypadku w którym w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej
wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie
uniemożliwi dostęp do tych danych.
§ 12
Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 12.03.2018 roku.
Usługodawca może – z ważnych przyczyn określonych w ust. 4 poniżej, innych niż wskazane w § 5 ust. 8
Regulaminu – zakończyć świadczenie części lub całości Usług, poprzez Portal, przesyłając o tym
informację i stosując odpowiednio tryb określony w ust. 3 poniżej.
Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem korespondencji e-mail lub
poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Portalu, w obu przypadkach, z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa
w niniejszym ustępie.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z wskazanych następujących,
ważnych przyczyn:
a. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów
administracji;
c. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie
korzystania z Portalu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
d. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Portalu oraz którejkolwiek z Usług, w tym
związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach
Usługodawcy, pojawieniem się nowych funkcjonalności, Usług lub usunięciem dotychczasowych.
Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do
rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z § 5 ust. 11 Regulaminu.
Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów. W przypadku
niemożności rozwiązania sporu na drodze polubownej wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu
będzie rozstrzygał polski sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych.
Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym
zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na
stronie www.uokik.gov.pl.
Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 Załącznik nr 1 Polityka prywatności
 Załącznik nr 2 Polityka Cookies

Załącznik nr 1
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa (zwana dalej
„Spółką”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników korzystających z Portalu.
Poniższy dokument opisuje politykę prywatności Spółki.
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Korzystając z Portalu Spółki akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie.
Jakie informacje zbieramy?
Przetwarzane przez Spółkę informacje o Użytkownikach służą jak najlepszemu zaspokojeniu ich potrzeb.
Przetwarzamy następujące rodzaje informacji:
• Informacje podane przez Użytkownika: informacje, które Użytkownik przekazuje Spółce, mogą zawierać dane
osobowe. Spółka określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia Usługi.
• Uwagi przekazane Spółce za pośrednictwem formularza kontaktowego: Użytkownik ma możliwość przekazania
Spółce swoich opinii na temat funkcjonowania Portalu. Informacje te są wykorzystywane w celu usprawnienia
działania Portalu, a podane przez Użytkownika dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do komunikacji w
zgłoszonej sprawie.
• Informacje zbierane automatycznie: Spółka zbiera i przechowuje dane dotyczące sposobu korzystania przez
Użytkownika z Portalu. Zbierane dane są wykorzystywane do rozszerzenia funkcjonalności oferowanych przez
Spółkę.
Zbierane dane to:
− adres IP używany przez Użytkownika, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość
ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania
zgłaszanych problemów;
− odwiedzane przez Użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;
− frazy wpisywane w wyszukiwarkę ofert pracy i ofert edukacyjnych oraz kryteria wybierane z filtrów
wyszukiwania – w celu ułatwienia Użytkownikowi przeprowadzania kolejnych wyszukiwań;
− oglądane przez Użytkownika oferty pracy oraz oferty pracy, na które Użytkownik wysłał aplikacje – w celu
rekomendowania im ofert najlepiej spełniających ich oczekiwania.
• Informacje zbierane automatycznie przez inne systemy: Spółka umożliwia zbieranie danych o aktywnościach
Użytkownika na stronach Portalu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics, Gemius
Traffic), reklamowych (np. Google AdSense, AdOcean), oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk
„Lubię to” serwisu Facebook.com) lub rozwoju funkcjonalności, takich jak np. „Wypełnianie profilu dokumentem
CV”.
Aplikowanie na oferty pracy
Spółka dokłada wszelkich starań, aby aplikacja Użytkownika została dostarczona Spółce w sposób bezpieczny,
pewny i szybki.
Niektóre informacje dotyczące Użytkownika (oferta na którą aplikacja została wysłana, data i godzina
aplikowania, kryteria wykorzystane do wyszukania oferty) mogą być wykorzystywane przez Spółkę do określania
preferencji Użytkowników oraz – po uprzedniej anonimizacji – do celów statystycznych i budowania
rekomendacji dla Użytkowników o podobnym profilu.
Udostępnianie informacji innym podmiotom
Spółka wysyła Użytkownikowi informacje o dopasowanych do niego ofertach pracy wyszukanych na podstawie
wybranych przez Użytkownika kryteriów (JobAlert). Zgoda na otrzymywanie tych informacji może być w
dowolnym momencie wycofana przez Użytkownika.
Dane Użytkownika mogą być w postaci zanonimizowanej przekazywane przez Spółkę innym podmiotom
należącym do grupy kapitałowej Spółki prowadzącym serwisy internetowe, w celach reklamowych, badania
rynku oraz określania zachowań i preferencji Użytkowników, lecz wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika na
takie udostępnienie.
Bezpieczeństwo informacji
Spółka dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących Użytkownika.
Portal Spółki używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia chronienie
danych identyfikujących Użytkownika oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do jego danych.
Możliwości wyboru
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Użytkownik ma za każdym razem możliwość zdecydowania, jakie dane chce podać, choć może to wpłynąć na
jakość użytkowania Portalu lub uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług.
Jeśli jakość nie życzy sobie otrzymywać uprzednio zamówionej korespondencji e-mailowej, może zrezygnować z
jej otrzymywania cofając udzieloną
Niezależnie od dokonania przez Użytkownika powyższego wyboru, Spółka zastrzega sobie prawo do przesyłania
mu istotnych z punktu widzenia prawnego, technicznego bądź organizacyjnego informacji związanych z
funkcjonowaniem Usług.
Użytkownik ma również możliwość wyłączenia zapisywania „cookies”, co uniemożliwi Usługodawcy jakiekolwiek
automatyczne zbieranie informacji o Użytkowniku.
Załącznik nr 2
Polityka Cookies
Niniejsza Polityka Cookies ma zastosowanie do Portalu: https://www.czasnazdolnyslask.pl
Wykorzystanie „cookies”
„Cookies” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika w celu
przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań
podejmowanych przez Użytkownika na stronach Portalu.
„Cookies” są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania im danych
historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Portalu.
W sekcji Pomocy w większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez
przeglądarkę „cookies”, ale ponieważ dzięki nim Użytkownik może w pełni wykorzystać oferowane przez Spółkę
funkcje Usług, rekomendujemy pozostawienie tej możliwości.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Cookies” mogą być również wykorzystywane w celu wysyłania przez Spółkę komunikatów marketingowych do
Użytkowników, którzy opuścili naszą stronę internetową (remarketing).
Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywania tego rodzaju komunikatów, możesz zrezygnować z możliwości zapisywania
plików „cookies” w Twojej przeglądarce, korzystając z jej odpowiednich opcji (wyłączenie możliwości korzystania
z plików „cookies”) lub linków służących do rezygnacji z „cookies” konkretnych dostawców, które znajdziesz w
Polityce Cokies stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu dostępnej pod adresem: www.czasnazdolnyslask.pl.
Jednocześnie informujemy, że wyłączenie „cookies” ograniczy pełną funkcjonalność Portalu.
Cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies”
Pliki „cookies” wykorzystywane są przez nas w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) kierowania spersonalizowanej komunikacji e-mail marketingowej do Użytkownika.
Przechowywanie plików „cookies” nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu
końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
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Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików „cookies”
za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi.
Przechowywanie plików „cookies” lub uzyskiwanie do nich dostępu wymaga uzyskania zgody Użytkownika, którą
można wyrazić za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez
niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Dochowując najwyższej staranności w
świadczeniu jak najwyżej jakości usług na rzecz Użytkowników informujemy, że zmiany ustawień dotyczących
plików „cookies”, poprzez wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” może spowodować utrudnienia a
nawet uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych usług. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie
przechowywania przez nas jego plików „cookies” lub uzyskiwania do nich dostępu i nie chce korzystać ze
spersonalizowanego serwisu, może w tym celu w każdym momencie zrezygnować z zapisywania plików „cookies”
w swojej przeglądarce.
Jak zrezygnować z zapisywania plików „cookies”
Jeśli chcesz zrezygnować z zapisywania plików cookies, wybierz przeglądarkę z której korzystasz i postępuj
zgodnie ze wskazówkami:
 Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 Mozzila Firefoxhttp://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85cz…
 Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 Safari - http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
W celu rezygnacji z zapisywania wybranych plików cookie prosimy odwiedzić następujące strony:
 pliki cookie Google wykorzystywane w kampaniach remarketingowych – możliwość rezygnacji na
stronie Menedżera preferencji reklam
 pliki cookie Teracent wykorzystywane w reklamach dynamicznych Google AdWords, możliwość
rezygnacji na stronie Teracent.
 pliki cookie wykorzystywane w kampaniach remarketingowych Adpilot – możliwość rezygnacji po
kliknięciu na link: http://rtbhouse.com/privacy.php
Jeśli masz dodatkowe pytania napisz do nas: recruitment@ts.fujitsu.com
Więcej informacji na temat „cookies”
http://wszystkoociasteczkach.pl/
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