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Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Jobexplorer.pl

§1. Określenia i definicje.
Portal pracy Jobexplorer.pl - internetowy serwis pracy umożliwiający wymianę informacji pomiędzy osobami poszukującymi, a oferującymi pracę.
Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z indywidualnego, bezpłatnego konta Kandydata na portalu Jobexplorer.pl.
Pracodawca - osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z konta Pracodawcy na
portalu Jobexplorer.pl odpłatnie zgodnie z cennikiem (załącznik).
Ogłoszenie – oferta pracy.

§2. Zasady ogólne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usługi (zamieszczanie Ogłoszeń) świadczone na rzecz Pracodawcy przez Portal Pracy Jobexplorer.pl są odpłatne.
Portal Pracy Jobexplorer.pl nie gwarantuje zatrudnienia, pośredniczy pomiędzy osobami poszukującymi pracy, a pracodawcami.
Portal Pracy Jobexplorer.pl nie odpowiada za politykę zatrudnienia jaką stosują poszczególni pracodawcy.
Portal Pracy Jobexplorer.pl przechowuje dane zarejestrowanych użytkowników i ma prawo przetwarzać je celem informowania
użytkowników o zmianach oraz przerwach w działaniu portalu.
Portal Pracy Jobexplorer.pl gwarantuje każdemu Użytkownikowi konta Kandydata dostęp do jego danych w celu weryfikacji lub
modyfikacji.
Portal Pracy Jobexplorer.pl nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.

§3. Rejestracja
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Niezbędnym warunkiem do publikacji ogłoszeń lub załączania CV oraz listu motywacyjnego w bazie Portalu Pracy Jobexplorer.pl jest
rejestracja.
Rejestracja Pracodawcy dokonywana jest przez pracowników Portalu Pracy Jobexplorer.pl lub samodzielnie przez Pracodawcę poprzez
wypełnienie odpowiedniego formularza.
Dokonując rejestracji Użytkownik oraz Pracodawca tym samym potwierdza zgodność wpisanych danych ze stanem faktycznym.
Pracodawca oraz Użytkownik otrzymuje dostęp do konta poprzez wybór loginu (innego niż istniejący) oraz hasła.
Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną pomiędzy Portalem Pracy Jobexplorer.pl a Pracodawcą zaczyna obowiązywać w
momencie prawidłowego wypełnienia przez strony umowy formularza rejestracyjnego i akceptacji Regulaminu.
Rejestracja jest jednoznaczna:

z akceptacją Regulaminu,

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Portal Pracy Jobexplorer.pl,

z wyrażeniem zgody na wysyłanie przez Portal Pracy Jobexplorer.pl drogą elektroniczną informacji koniecznych do
właściwego wykonania usług, oraz ofert handlowych dot. Portalu Pracy Jobexplorer.pl.

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Portal Pracy Jobexplorer.pl w celu prawidłowego
wykonania usług (Zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity w Dz.U.
z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Portal Pracy Jobexplorer.pl nie kontroluje i nie weryfikuje danych Użytkownika, które zawarte są w formularzu rejestracyjnym.

§4. Zamieszczanie ogłoszeń
1.
2.
3.

Treści ogłoszeń zamieszczane na stronach Portalu Pracy Jobexplorer.pl nie mogą naruszać norm prawnych, zwyczajowych, etycznych oraz
dobrego imienia osób lub innych podmiotów.
Pracodawca wyrażając chęć zamieszczenia ogłoszenia odpowiada za ich treść oraz prawdziwość.
Ogłoszenie jest aktywne przez okres czasu, jaki został wybrany w momencie jego dodawania (3-5 tygodni), z możliwością jego przedłużenia.
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4.
5.

Zarejestrowany Pracodawca ma możliwość dodawania ogłoszeń oraz przeglądania profili i CV Użytkowników.
Każdy zarejestrowany Pracodawca może zamieszczać odpłatnie dowolną ilość Ogłoszeń.

§5. Cennik usług
3 tygodnie publikacji

5 tygodni publikacji

Ogłoszenie STANDARD

79 zł netto

99 zł netto

OFERTA SPECJALNA

49 zł netto

49 zł netto

OFERTA TYGODNIA

49 zł netto

49 zł netto

§6. Warunki płatności
1.
2.

Ceny podane w cennikach lub indywidualnie ustalone przez Strony są cenami netto i do wszystkich cen doliczyć należy podatek VAT (23%)
Płatność jest realizowana poprzez:



system transakcyjny PayU po samodzielnym opublikowaniu ogłoszenia na stronie www.jobexplorer.pl. Faktura zostanie wystawiona
w ciągu 3 dni roboczych.
przelew na konto po złożeniu zamówienia drogą mailową bądź faxem. Termin płatności realizowanych poprzez przelew bankowy
wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury, chyba że Strony ustalą inny termin płatności.

Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A.
Nr konta: 44 1050 1591 1000 0090 7011 2553
3.

W przypadku nie otrzymania płatności z zachowaniem 7 dniowego terminu Job Explorer zastrzega sobie prawo do zdjęcia ogłoszenia z
wyników wyszukiwania.

§7. Postanowienia końcowe
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Zabrania się bez zgody Administratora: kopiowania, powielania lub innego wykorzystywania informacji, danych lub innych treści Portalu
Pracy Jobexplorer.pl.
Portal Pracy Jobexplorer.pl zastrzega sobie prawo do:
• wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie,
• usuwania i edycji ogłoszeń, które łamią m.in. postanowienia niniejszego Regulaminu,
• przerw konserwacyjnych w funkcjonowaniu serwisu.
Portal Pracy Jobexplorer.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie usługi z przyczyn od niego niezależnych spowodowanych
działaniem osób trzecich lub siłą wyższą.
Portal Pracy Jobexplorer.pl ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług bez zwrotu części lub całości kosztów w przypadku
naruszenia przez Pracodawcę niniejszego regulaminu.
Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o
ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
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