
Regulamin obowiązujący od dnia 01.05.2007 roku do dnia 09.10.2011 roku 

 

REGULAMIN 

I. Pojęcia ogólne  

1. Regulamin - niniejszy regulamin 

2. Serwis - serwis internetowy znajdujący się i działający pod adres www.jobtime.pl 

3. Firma - użytkownik Serwisu, który korzysta z serwisu w celu: 

a) zamieszczenia ofert pracy,  

b) zamieszczenia zleceń wykonania usługi bądź produktu 

c) zamieszczenia informacji o firmie, którą reprezentuje,  

d) zamieszczenia informacji o usługach oraz produktach jakie oferuje,  

e) pozyskania informacji w postaci CV o potencjalnych osobach w celach 

rekrutacyjnych 

f) korzystania z darmowych aplikacji przeznaczonych na użytek firm  

Użytkonikiem oznaczonym jako Firma mogą być osoby fizyczne, prawne i inne 

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mające siedzibę lub 

pełnomocnika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające nadany NIP. 

Użytkownik oznaczony jako Firma musi posiadać aktualny adres poczty 

elektronicznej.  

4. Osoba indywidualna - użytkownik Serwisu, który korzysta z serwisu w celu: 

a) przeglądania ofert pracy 

b) zamieszczenia zleceń wykonania usługi bądź produktu jako osoba prywatna  

c) zamieszczenia informacji o usługach oraz produktach jakie oferuje jako freelancer  

d) zamieszczenia informacji w postaci CV z możliwością ich udostępnienia  

e) wyszukiwaniu znajomych oraz obecnych i byłych współpracowników 

Osobą indywidualną może być jedynie osoba, która ukończyła 18 lat. 

Osoba indywidualna musi posiadać aktualny i działający adres poczty elektronicznej.  

5. Użytkownik - Frima bądź Osoba indywidualna korzystająca ze wspólnych dla 

wszystkich typów użytkownika funkcji systemu oraz z przydzielonych dla wybranego 

typu funkcjonalności Serwisu.  

6. Właścicel - właściciel oraz Administrator Serwisu, którym jest Simplica Piotr 

Markowski z siedzibą w Warszawa (02-793) przy ulicy Raabego 3/26  

7. Oferta - oferta pracy, zlecenie, oferta usługi wyświetlana na łamach Serwisu. 

8. Osoba trzecia - w przypadku Osoby indywidualnej jest to każda inna osoba, w 

przypadku Firmy są to osoby nie związane z Firmą  

II. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres 

praw i obowiązków Użytkowników i Właściciela związanych z użytkowaniem 

Serwisu.  

2. Przedmiotem usług Właściciela jest udostępnienie narzędzi w postaci Serwisu do 

celów rekrutacyjnych, reklamowych, informacyjnych, społecznościowych oraz 

rozrywkowych.  

3. Wszelkie ewentualne porady i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad 

publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są 

kierowane do poszczególnych odbiorców. 

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Użytkowników.  



III. Warunki uczestnictwa, zasady korzystania z usług Serwisu, oraz zasady 

rejestracji  

1. Udział każdego Użytkownika w Serwisie jest dobrowolny. 

2. Firma ma możliwość korzystania z funkcjonalności Serwisu i aplikacji 

przeznaczonych dla Firm po rejestracji i założeniu konta w Serwisie, co może uczynić 

wybierając odnośnik "Rejestracja" znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.  

3. Rejestracja w Serwisie oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na :  

a. pełną akceptację niniejszego Regulaminu  

b. posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej w celu wykonywania 

usług Serwisu; 

c. przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela w zakresie w jakim 

zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich 

późniejszych zmianom na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 

29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.). 

d. otrzymywanie informacji handlowej od Właściciela po wyrażeniu zgody przez 

Użytkownika. 

e. otrzymywanie informacji reklamowych od podmiotów współpracujących za 

pośrednictwem Właściciela serwisu po wyrażeniu zgody przez Osoby 

indywidualne.  

4. Aby się zarejestrować Użytkownik musi podać wymagane w formularzu 

rejestracyjnym dane oraz informacje o firmie. 

5. Każdy Użytkownik jest rozpoznawany po unikalnym loginie. 

6. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto z każdego typu w Serwisie. 

7. Jeżeli osoba fizyczna prowadzi bądź reprezentuje więcej niż jedną działalność 

gospodarczą, to każda z tych działalności traktowana jest jako oddzielna Firma. 

8. Wymagania techniczne do korzystania z usług Serwisu:  

a. posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail, 

b. dowolna przeglądarka internetowa, która wyświeta strony internetowe zgodnie 

z postanowieniami Konsorcjum W3C, 

c. połączenie z internetem, 

d. komputer klasy PC  

9. Zabrania się udostępniania loginu oraz hasła do wybranego loginu Osobom trzecim. 

Administrator serwisu nigdy nie zarząda ani nie potrzebuje znajomości Twojego hasła.  

10. Udostępnienie loginu oraz hasła osobom związanym z Firmą (dotyczy Firm) jest 

zagrożeniem dla bezpieczeństwa konta, ale jest dozwolone. Użytkownik przekazuje te 

dane na własną odpowiedzialność a Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności 

za szkody spowodowane tym faktem.  

11. Za zmiany w ustawieniach konta, a w szczególności za zmiany w zamieszczonych 

ogloszeniach bądź zamieszczenie nowego ogłoszenia, spowodowane udostępnieniem 

loginu bądź hasła osobom trzecim Właściciel odpowiedzialności nie ponosi.  

12. Właściciel może zawieszać lub usuwać konta Użytkowników, uniemożliwiając lub 

ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów 

Serwisu, jeżeli Użytkownik dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę 

innych Użytkowników, uzasadnionego interesu Właściciela oraz podmiotów trzecich.  

13. Poszczególne usługi Serwisu świadczone są odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności 

od decyzji Właściciela.  



14. O odpłatności danej usługi, cenie i warunkach jej świadczenia Właściciel zawsze 

będzie informował na łamach Serwisu w odpowiednich do tego miejscach ze względu 

na umieszczenie danej usługi w Serwisie, dostępu do niej lub miejscu, w którym 

możliwe jest jej zamówienie. 

15. O zmianach w odpłatnościach za dane usługi Serwisu Właściciel będzie informował 

wszystkich Użytkowników posiadających konta Firmowe drogą poczty elektronicznej.  

16. Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub 

odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, 

według swobodnej decyzji Właściciela, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym 

zakresie.  

17. Właściciel nie zwraca środków pieniężnych wniesionych tytułem opłat za korzystanie 

z usług Serwisu, jeżeli podstawy żądania zwrotu nie wynikają z wyłącznej winy 

Właściciela lub podmiotów z nim kooperujących bądź wynikające z faktu usunięcia 

konta.  

18. Właściciel zastrzega sobie prawo do stosowania stałych lub czasowych bonifikat lub 

promocji w zakresie odpłatności lub stawek opłat za poszczególne lub wszystkie 

usługi Serwisu.  

IV. Składanie i publikowanie Ogłoszeń w Serwisie 

1. Wszelkie treści ogłoszeń przesyłane są drogą teletransmisji do Właściciela za 

pośrednictwem odpowiednich elektronicznych formularzy dostępnych  

w Serwisie.  

2. Publikacja ogłoszenia uzależniona może być od wniesienia opłaty lub zweryfikowania 

przez Właściciela lub podmioty z nim współpracujące prawdziwości istnienia 

podmiotu składającego ogłoszenie.  

3. Decyzja o publikacji każdego ogłoszenia leży po stronie Właściciela. 

4. W przypadku odmowy publikacji ogłoszenia, które zostało opłacone przez 

Użytkownika, Właściciel zwróci wniesioną opłatę, po potrąceniu kosztów 

manipulacyjnych zwrotu, na które składają się koszty przelewu, przekazu pieniężnego, 

korespondencji lub inne, które Właściciel poniesie w związku z obowiązkiem zwrotu 

wniesionych opłat. 

5. Jedno Ogłoszenie może zawierać ofertę tylko na jedno stanowisko pracy bądź jedną 

usługę bądź jedno zlecenie.  

6. Jedno Ogłoszenie może zawierać dowolną ilość informacji. 

7. W ogłoszeniu nie mogą występować żadne meta tagi. Meta tagi są automatycznie 

zamieniane na znaki. Próba wprowadzenie meta tagów będzie traktowana jako atak i 

może zostać wszczęte wobec tego odpowiednie postępowanie w zależności od 

szkodliwości próby bądź niedopatrzenia.  

8. Właściciel zapewnia publikację ogłoszenie w stałym układzie graficznym lub 

formatowaniu.  

9. Ogłoszenia publikowane są w działach dostępnych w Serwisie, do których 

Użytkownik je skierował wybierając odpowiedni dział w formularzu składania 

ogłoszenia.  

10. Kolejność ogłoszeń w przypadku wyszukiwania zależy kolejno od: 

a) typu Oferty 

b) trafności Oferty  

11. Kolejność ogłoszeń w przypadku wyświetlenia danej kategorii bądź wyświetlenia 

wszystkich ofert danego typu zależy od 

a) typu Oferty 



b) daty dodania / ostatniej modyfikacji ogłoszenia poczynając od najświeższej do 

najstarszej 

12. Publikowane ogłoszenia mogą być sortowane wg uznania przez Użytkowników z 

zastrzeżeniem, iż niektóre typy Ofert (np. premium) zawsze znajdują się na szczycie 

listy niezależnie od wybranego sortowania przez Użytkownika  

13. Właściciel zastrzega sobie prawo do moderowania treści ogłoszeń lub odmowy 

opublikowania ogłoszenia bez podania przyczyny, jeżeli treść ogłoszeń narusza 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz przepisy Regulaminu. 

14. Użytkownik nie może zamieszczać ogłoszeń związanych z:  

a. ofertami polegającymi wyłącznie na czytaniu lub wysyłaniu wiadmości drogą 

poczty elektronicznej (nie dotyczy usług mailingowych)  

b. ofertami związanymi z prostytucją oraz innymi, które budzą wątpliwość 

moralną Właściciela 
15. Właściel nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, oraz nie gwarantuje iż 

Użytkownik, który zamieścił ogłoszenie rzeczywiście istnieje.  

16. Użytkownik, który zamieszcza ogłoszenie w serwisie oświadcza, że podane przez 

niego dane są danymi powszechnie dostępnymi i nie stanowią jego tajemnicy ani 

żadnej osoby trzeciej.  

V. Ochrona danych osobowych 

1. Jakie dane zbieramy 
 

Dane zbieran podczas rejestracji. 

Aby móc korzystać z usług Seriwsu musisz podać niektóre dane osobowe. 

Dane osobowe, które zbieramy w tym celu to: 

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania i opcjonalnie telefon kontaktowy, 

nazwa firmy oraz NIP. 

Dodatkowo należy podać login do konta oraz hasło. 

Login jest unikalny dla każdego użytkownika. 

Hasło które podajesz jest szyfrowane i nie może być odzyskane w przypadku utraty 

bądź przeczytane przez administratorów systemu. 

 

Dane zbierane podczas tranzakcji zakupu usług bądź punktów. 

Jeżeli będziesz dokonywał tranzakcji zakupu usług bądź punktów przy pomocy 

systemów płatności elektronicznych, będziesz musiał podać dane dotyczące twojego 

konta w danym systemie płatności elektronicznych bądź dane dotyczące karty 

kredytowej z której skorzystasz podczas tej tranzakcji. 

Dane te są podawane w zewnętrznych systemach odpowiednich usługodawców 

systemów płatności i Serwis nie gromadzi ich i nie przechowuje. 

 

Dane zbieran automatycznie. 

Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy również dane 

automatycznie.  

Do danych tych należą: 

Adres IP 

Typ przeglądarki 

Rozdzielczość ekranu 

Przybliżona lokalizacja 

Otwierane podstrony serwisu 



Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu 

Rodzaj systemu operacyjnego 

Adres poprzedniej strony 

Język przeglądarki 

Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe. 

2. Jak wykorzystujemy dane 
 

Część danych zbieranych automatycznie jest usdostępniana w Seriwsie każdemu 

Użytkownika w dziale statystyki.  

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystywane do realizacji usług, kontaktu 

z Tobą oraz informacji o promocjach Seriwsu i ofertach Serwisu w przypadku gdy 

wyrazisz na to zgodę.  

Anonimowe dane zbierane automatycznie mogą zostać wykorzystane do towrzenia 

statystyk zachowania się internautów i mogą być odsprzedawane podmiotom trzecim.  

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a Serwisem będą 

wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.  

W przypadku kontroli GIODO - Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych 

Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom GIODO zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych.  

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy 

będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom 

wymiaru sprawiedliwości. 

Nie odsprzedajemy podmiotom i osobom trzecim żadnych danych osobowych 

użytkowników zarejestrowanych jako Osoby indywidualne. 

Nie odsprzedajemy podmiotom i osobom trzecim żadnych danych osobowych osoby 

kontaktowej zarejestrowanych Firm.  

Serwis zastrzega sobie prawo odsprzedawania utworu bazy danych złożonego z 

danych wprowadzonych dobrowolnie w zakresie wizytówki Firmy oraz informacji o 

usługach i produktach przez Użytkowników zarejestrowanych jako Firma. Zgodnie z 

oświadczeniem Użytkownika dane te są ogólnie dostępne i nie stanowią żadnej 

tamejnicy. 

3. Sposoby kontaktu z klientem. 
Jedyne formy kontaktu z klientem jakie oferujemy to kontakt drogą poczty 

elektronicznej bądź kontakt telefoniczny w przypdaku, gdy klient poda swój telefon 

kontaktowy. 

4. Zmiana danych osobowych 
Klient ma prawo i możliwość wglądu oraz zmiany swoich danych osobowych 

wprowadzonych podczas procesu rejestracji. 

By to uczynić należy się zalogować od serwisu i otworzyć stronę z edycją danych 

osobowych bądź firmowych w zależności od typu konta. 

Klient ma możliwość zarządania usunięcia swojego konta.  

Jeżeli klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i 

marketingowych związanych z działalnością Serwisu zawsze może z niej zrezygnowć. 

By to uczynić należy się zalogować od serwisu i otworzyć stronę z edycją danych 

osobowych bądź firmowych w zależności od typu konta. 

Jeżeli klient wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości reklamowych od firm 

zewnętrznych, zawsze może z niej zrezygnować. 



By to uczynić należy się zalogować od serwisu i otworzyć stronę z edycją danych 

osobowych bądź firmowych w zależności od typu konta. 

5. Wykorzystywanie cookies 
System wykorzystuje ciasteczka cookies do poprawnego działania systemu. Aby móc 

z niego korzystać twoja przeglądarka musi mieć włączoną obsługę cookies. Nie 

zamieszczamy w cookies żadnych danych osobowych. 

6. Wykorzystywanie javascript  
System wykorzystuje skrypty javascript do poprawnego działania systemu. Aby móc z 

niego korzystać twoja przeglądarka musi mieć włączoną obsługę skryptów javascripts.  

7. Wykorzystywanie pluginu FLash  
System wykorzystuje technologię Flash do poprawnego działania systemu. Aby móc z 

niego korzystać twoja przeglądarka musi mieć zainstalowany plugin Flash w wersji 

10+;  

VI. Reklamacje 

1. Reklamacje związane z działaniem usług Serwisu w tym zatwierdzanie płatności oraz 

ich naliczanie należy wysłać na adres reklamacje@jobtime.pl 

2. Użytkownik otrzyma informację o otrzymaniu przez Właściciela reklamacji drogą 

poczty elektronicznej. 

3. Aby reklamacja została rozpatrzona musi zawierać następujące informacje:  

a. login klienta  

b. opis przedmiotu reklamacji 

c. oczekiwana reakcja ze strony Właściciela 

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od otrzymania przez Użytkownika 

potwierdzenia przyjęcia Reklamacji przez Właściciela. 

5. Składający reklamację otrzyma drogą poczty elektronicznej informację o decyzji 

Właściciela oraz wyjaśnienia w przypadku odrzucenia Reklamacji.  

6. Reklamacje kierowane do Właściciela, a dotyczące usług świadczonych przez 

podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu zostaną niezwłocznie przekazywane 

przez Właściciela właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za 

realizację reklamacji. 

7. W przypadku uznania reklamacji Właściciel zastrzega sobie prawo do ingerencji w 

ustawienia konta Użytkownika w celu naprawy, bądź przywrócenia sprawnego 

działania konta.  

VII. Zmiany Regulaminu 

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie 

zmieniane przez Właściciela, bez podawania przyczyn.  

2. Informacja o zmianie Regulaminu (z wyłączeniem zmian dotyczących Forum) będzie 

rozsyłana drogą poczty elektronicznej do Użytkowników serwisu. 

3. W przypadku zmiany regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast 

po jego publikacji z wyjątkiem cen usług Serwisu, które muszą być przedstawione z 

miesięcznym wyprzedzeniem. 

4. Traktuje się iż każdy użytkownik, kontynuujący kożystanie z serwisu po zmianie 

regulaminu akceptuje go w całości. 



5. Jeżeli użytkownik nie zaakceptuje postanowień Regulaminu, musi zgłosić chęć 

usunięcia konta. 

VIII. Zmiany Cen  

1. Wszelkie zmiany cennika usług Serwisu wysyłane są drogą poczty elektronicznej do 

Użytkowników posiadających konta Firmowe z miesięczynm wyprzedzeniem.  

2. W tym okresie Uzytkownik może zrezygnować z dalszego korzystania z płatnych 

usług Serwisu. 

VIII. Zwrot pozostałych środków pieniężnych oraz punktów zgromadzonych 

na koncie  

1. Użytkownik może żądać zwrotu posiadanych środków pieniężnych na koncie. 

2. Zwrot posiadanych środków na koncie jest równoznaczny z usunięciem konta. 

3. W przypadku zwrotu posiadanych środków pieniężnych na koncie, Właściciel ma 

prawo potrącić koszta manipulacyjne zwrotu, na które składają się koszty przelewu, 

przekazu pieniężnego, korespondencji lub inne, które Właściciel poniesie w związku z 

obowiązkiem zwrotu wniesionych opłat. 

4. Zwrotowi nie podlegają punkty zgromadzone na koncie. 

5. Usunięcie konta jest równoznaczne z rządaniem zwrotu pozostałych środków na 

koncie 

6. Właściciel zwraca pozostałe środki tylko na podstawie wystawionej faktury VAT 

przez Użytkownika. 

IX. Usunięcie konta  

1. Każdy Użytkownik może zażądać usunięcia informacji identyfikacyjnych. 

Żądanie to należy przesłać na adres usun@jobtime.pl, wpisując w temacie hasło: 

"żądam usunięcia konta" a treści wpisać login i przyczynę swojej decyzji. 

Właściciel w ciągu 14 dni wyśle wiadomość drogą elektroniczną na zapisany w 

profilu adres poczty elektronicznej o swojej decyzji z prośbą o potwierdzenie jej.  

Jeżeli Użytkownik powierdzi ją podając kod wysłany w tej wiadomości, informacje 

identyfikacyjne zostaną usunięte. 

Usuwamy jedynie dane umożliwiające identyfikację Użytkownika i Oferty 

Użytkownika. 

Informacje w postaci wpisów na forum oraz innym zamieszczonym kontencie nie 

zostaną usunięte. 

Login oraz adres e-mail zostaną zablokowane i nie będą mogły być użyte przez innego 

użytkownika. 

Istnieje możliwość odzyskania skasowanego konta. W takim przypadku należy 

kontaktować się z administratorem pod adresem bok@jobtime.pl 

2. W przypadku usunięcia przez Firmę konta, Właściciel zobowiązuje się do zwrócenia 

wszelkich wpłaconych i niewykorzystanych przez Firmę środków pieniężnych, po 

potrąceniu kosztów manipulacyjnych zwrotu, na które składają się koszty przelewu, 

przekazu pieniężnego, korespondencji lub inne, które Właściciel poniesie w związku z 

obowiązkiem zwrotu wniesionych opłat. 

3. Konto zostanie usunięte tylko wtedy, gdy bilans zgromadzonych środków będzie 

dodatni. 



4. Jeżeli bilans zgromadzonych środków będzie ujemny, konto zostanie zablokowane do 

czasu uregulowania przez Użytkownika zaległości z tytułu wykonanych Usług 

Serwisu. 

5. Usunięcie konta skutkuje skasowaniem informacji o posiadanych punktach oraz 

rabatach.  

X. Forma rozliczeń  

1. Użytkownik za świadczone płatne usługi Serwisu ma możliwość zapłacenia 

przelewem bądź poprzez płatności elektroniczne. 

2. Tabela opłat za usługi płatne zamieszczona jest zakładce "usługi płatne" do której 

prowadzi linik umieszczony w dolnej belce strony.  

3. Wpłacenie środków bez podania odpowiedniego tytułu przelewu będzie skutkowało 

zwrotowi wpłaconej kwoty na konto z którego kwota wpłynęła, po potrąceniu kosztów 

manipulacyjnych zwrotu, na które składają się koszty przelewu, przekazu pieniężnego, 

korespondencji lub inne, które Właściciel poniesie w związku z obowiązkiem zwrotu 

kwoty wpłaty. 

XI. Oferty  

1. Ofertami są informacje zamieszczane przez Użytkowników do osiągnięcia 

poszczegulnych celów: 

a) oferta pracy - Oferta służąca do pozyskania pracownika  

b) CV - Oferta służąca do usykania pracy 

c) Zlecenie - Oferta służąca do pozyskania wykonawcy danej usługi bądź produktu 

d) Usługa - Oferta służąca do pozyskania klienta 

e) Szkolenie - Oferta służąca do pozyskania klienta 

2. Zamieszczenie Oferty jest bezpłatne 

3. Istnieją wyróżnione typy ofert, za które Właściciel pobiera dodatkową opłatę. 

Oferta taka nazwywa się Ofertą Premium. Wyróżniona jest kolorem złotym. Oferty 

Premium zawsze znajdują się na szczycie listy wyszukiwania. 

Jeżeli na dane zapytanie istnieje więcej niż jedna Oferta Premium, to ich kolejność 

zależy od sortowania bądź trafności wyszukiwania. 

4. Przeglądanie Ofert przez Użytkowników jest bezpłatne. 

5. Oferty można dodawać przez specjalnie przygotowane do tego panele zarządzania. 

6. Ofert pracy - można dodawać na dowolny okres czasu. 

Ofertę pracy Premium można dodać na dowolny okres czasu, istnieje jednak tabela 

określająca minimalną ilość dni na jaką można zamówić ofertę. 

Tabela cen i minimalnej ilości dni na ofertę premium znajduje się w dziale usługi 

płatne. Ofertę pracy może dodać jedynie Firma 

7. CV to szczegulny typ Oferty, którą może dodać jedynie Osoba indywidualna 

CV może posiadać 2 statusy: 

- udostępnione - CV może być przeglądane tylko przez Firmy  

- nie udostępnione - CV może być przeglądane tylko przez Właściciela Serwisu oraz 

Twórcę CV 

Dane osobowe dla Każdej Firmy podczas procesu przeglądania są ukryte. 

Dostęp do danych osobowych udostępniamy jedynie Firmom, które potwierdziły 

odpowiednimi dokumentami swoje istenienie. 

Każda Osoba indywidualna zostanie poinformowana drogą poczty elektronicznej, 

która Firma uzyskała dostęp do jej CV oraz jej Danych Osobowych 
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CV można udostępniać i odwrotnie w dowolnym terminie i czasie. 

Przełączenie statusu bądź zmiana w CV zapisuje datę aktualizacji, dzięki czemu Firma 

będzie mogła uzyskać informację, czy CV jest aktualizowane czy też nie. 

W CV można dodać swoje zdjęcie, video bądź głos. 

Na zdjęciu, nie może być żadnych danych osobowych bądź kontaktowych. 

W Video nie może być żadnych danych osobowych bądź kontaktowych zarówno w 

formie wizualnej jak i audio. Można podać swoje imię. 

W nagraniu audio nie można zamieszczać żadnych danych osobowych bądź 

kontaktowych. Można podać swoje imię.  

8. Zlecenie - można dodać maksymalnie na okres 90 dni. 

Zlecenie może dodać każdy Użytkownik. 

Zlecenie Premium można dodać na 14 dni. Następnie Zlecenie do końca trwania 

oferty zamieni się na Zwykłe zlecenie. 

9. Usługa - usługę dadajemy na czas nieokreślny. 

Usługę może dodać każdy użytkownik. 

Usługa Premium można dodać na 30 dni, 90 dni, bądź 360 dni.  

10. Ofert pracy - można dodawać na dowolny okres czasu. 

Ofertę szkoleń Premium można dodać na dowolny okres czasu, istnieje jednak tabela 

określająca minimalną ilość dni na jaką można zamówić ofertę. 

Tabela cen i minimalnej ilości dni na ofertę szkoleń premium znajduje się w dziale 

usługi płatne. Ofertę szkoleń może dodać jedynie Firma 

XII. Kontakt Osoby indywidualnej z Firmą za pomocą "aplikuj on-line" 

1. Właściciel udostępnia usługę przesłania wiadomości oraz jej załączników do Firmy  

2. Właściciel oświadcza, że nie zapisuje ani nie przechowuje żadnych informacji 

włącznie z załącznikami wprowadzonych w formularzu kontaktowym 

3. Właściciel oświadcza, że nie prowadzi ewidencji ile razy i kto i do kogo przesyłał 

informacje 

4. Użytkownik korzystający z tej usługi, akceptuje fakt iż Właściel nie ma możliwości 

przekazania mu informacji komu zostały przekazane dane osobowe za pośrednictwem 

tej usługi w szczególności w przypadkach gdy Firma ukrywa swoją tożsamość oraz 

adres e-amil. 

XIII. Prawa autorskie  

1. Właścicielem serwisu oraz praw autorskich do wszelkiej zawartości serwisu jest 

SIMPLICA Piotr Markowski, Raabego 3/26, 02-793 Warszawa.  

2. Wszelkie wykorzystane w serwisie logo, logtypy oraz znaki towarowe firm oraz 

instytucji, które skorzystały z usług serwisu są zamieszczone dobrowolnie przez te 

firmy bądź instytucje i są ich prawną własnością. 

3. Każdy Użytkownik zamieszczający zdjęcie, grafikę, pliki audio, programy, 

daokumenty, teksty, pliki video oraz inne dane oświadcza, że posiada do nich 

autorskie prawa osobiste bądź autroskie prawa majątkowe lub posiada zgodę osoby 

bądź firmy posiadającej te prawa na ich publikację. 

4. Tekst zamieszczany przez użytkownika na forum bądź w dziale rozrywka jest 

traktowany jako własność autora tekstu z przeniesieniem autorskich praw 

majątkowych na Właściciela serwisu. Oznacza to, że Właściciel ma prawo 

wykorzystywać je do celów marketingowych i może nimi dowolnie zarządzać.  
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5. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się 

wykorzystywania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w 

systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, jakichkolwiek 

artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści oraz grafik znajdujących się w 

serwisie bez pisemnej zgody ich prawnego właściciela. 

6. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają 

proste informacje  prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny 

ich  autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji 

z  zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części 

artykułów 

XIII. Forum  

1. Użytkownikami forum jak i całego serwisu mogą być jedynie osoby pełnoletnie. 

2. Dodawanie tematów oraz postów jest dozwolone jedynie dla zarejestrowanych i 

zalogowanych użytkowników. 

3. Cenimy wolność słowa, ale z poszanowaniem godności: 

a) nie wolno obrażać innych użytkowników 

b) nie wolno wyśmiewać się z innych użytkowników 

c) nie wolno bezpodstawnie oskarżać innych użytkowników - jeżeli to czynisz - 

przedstaw dowody oskarżeń 

4. Należy unikać błędów ortograficznych 

5. Administratorzy dopuszczają używanie wylgaryzmów, pod warunkiem, że nie 

zawierają błędów ortograficznych i nie są nadużywane. O tym czy wystąpiło 

nadużycie wulgaryzmów decyduje nieodwołalnie Administrator. 

6. Na całym forum jest zakaz tzw. floodowania, czyli pisania postów jeden pod drugim 

przez tego samego użytkownika. Nie przestrzeganie tego zakazu będzie skutkowało 

zablokowaniem konta. 

7. Zabrania się pisania słów tylko wielkimi literami zarówno w tematach jak i postach 

np. (TEMAT NAPISANY WIELKIMI LITERAMI).  

Zapis ten nie dotyczy skrutów jak np. SEO, NFZ 

8. Moderatorzy i Administratorzy forum mają prawo do korekty, zmian lub usunięcia z 

forum dowolnego postu bez podania uzasadnienia 

9. Zamieszczanie reklam jest zabronione. O tym czy dany link bądź post stanowi 

reklamę decyduje Administrator. Trzykrotne złamanie tego punktu skutkuje 

usunięciem bądź zablokowaniem konta. 

10. Użytkownicy, którzy w procesie rejestracji podali nieprawdziwe dane, bądź dane te są 

nieaktualne (np. nieaktywny adres e-mail), mogą zostać zablokowani lub usunięci z 

systemu bez ostrzeżenia.  

11. Administrator nie ma obowiązku kasowania postów zamieszczonych przez 

użytkowników nawet jeżeli użytkownicy mają takie życzenie. 

12. Zakaz zamieszczania jakichkolwiek treści włącznie z odnośnikami dotyczących 

zagadnień: 

- pornografii 

- religii 

- treści obraźliwych 

- oraz innych uznanych przez Administratora za nieetyczne 

13. Zabrania się "nabijania" postów, czyli odpowiadania na posty nie wnosząc nic nowego 

do tematu np. "Gdybym wiedział to bym Ci powiedział, ale nie wiem" itp. Wszelkie 

posty tego typu będą usuwane. 



14. Naruszenie któregokolwiek punktu może skutkować usunięciem bądź blokadą konta. 

O tym czy konto zostanie usunięte bądź zablokowane decyduje Administrator. 

15. Dział Regulaminu dotyczący Forum może być zmieniany bez informowania o tym 

użytkowników. 

XIII. Postanowienia końcowe 

1. Właściciel nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące 

przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez 

Użytkowników, za ich prawdziwość , rzetelność oraz autentyczność.  

2. Właściciel nie odpowiada w żaden sposób za kontakty oraz zdarzenia wynikające z 

komunikacji pomiędzy Firmą a Osobą indywidualną nawiązanej za pośrednictwem 

Serwisu oraz poza nim.  

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie 

danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do 

nich osób trzecich. 

4. Właściciel dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób 

ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane 

siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.  

5. Właściciel zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego 

wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania 

konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.  

6. Zabrania się bez zgody Właściciela wyrażonej na piśmie: kopiowania, powielania, 

wykorzystywania w całości lub we fragmentach treści Serwisu, za wyjątkiem 

przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).  

7. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich 

swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem,  

bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.  

 


