Regulamin świadczenia usług
ostatnia aktualizacja: 30 marca 2015

§1. Informacje ogólne
1.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
poniższy dokument zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki
Usługodawcy oraz Usługobiorcy.

2.

Usługodawcą jest grupa KMK sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska
15A lok. 2, 40-067 Katowice, NIP: 6312649340, REGON: 243258428, KRS:
0000461672. Kapitał zakładowy: 15000 PLN, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X
Wydział Gospodarczy KRS.

3.

Regulamin dotyczy internetowego serwisu pracy „Praca Dla Studenta”,
znajdującego się pod adresem internetowym: http://www.pracadlastudenta.pl
zwanym dalej Serwisem.

4.

Usługobiorcą (zwanym dalej również Użytkownikiem) jest osoba fizyczna, osoba
prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która
korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę.

5.

Regulamin Serwisu udostępniony jest dla wszystkich Użytkowników nieodpłatnie,
pod internetowymi adresami: http://www.pracadlastudenta.pl/regulamin/

6.

Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu, oraz ustawą z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich wprowadzenia.

8.

Logowanie, rejestracja i korzystanie z Serwisu, jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu w formie i treści obowiązującej w momencie tej czynności.

§2. Rodzaje i zakres usług
Usługodawca świadczy następujące rodzaje zakres usług:
1. Gromadzenie danych osobowych osób poszukujących pracy.
2. Udostępnianie powyższych danych potencjalnym pracodawcom (zainteresowanym
firmom).
3. Gromadzenie ofert pracy oraz udostępnianie ich Usługobiorcom.
4. Wysyłanie ofert pracy drogą elektroniczną zarejestrowanym użytkownikom,
którzy wyrazili chęć subskrypcji, według wybranych kryteriów.
5. Publikacja, prezentowanie i rozpowszechnianie w ramach Serwisu, informacji,
reklam na zlecenie firm trzecich.
§ 3. Warunki świadczenia usług
1.

Wymagania techniczne niezbędne do pełnej współpracy (korzystanie, rejestracja)
z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.

3.

a.

Komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do
Internetu oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka).

b.

Przeglądarka obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą.

c.

Przeglądarka obsługującą javascript z włączoną ich obsługą.

d.

Posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.

Rejestracja na stronie http://www.pracadlastudenta.pl/ jest jednoznaczna z:
a.

Akceptacją Regulaminu.

b.

Zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę,

c.

Zgodą na otrzymywanie informacji handlowej od Usługodawcy, jego
partnerów handlowych oraz dystrybuowanej na zlecenie podmiotów
trzecich.

Usługobiorca korzystający z serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za:
a.

Treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych w formularzach
rejestracji użytkownika, rejestracji firm, subskrypcji oraz formularzach
publikacji odpowiada osoba lub firma umieszczająca te dane.

4.

Usługobiorca nie może przekazywać za pomocą Serwisów treści o charakterze
bezprawnym.

5.

Poszczególne usługi Serwisów świadczone są odpłatnie lub nieodpłatnie, w
zależności od decyzji Usługodawcy.

6.

O odpłatności danej usługi, cenie i warunkach jej świadczenia usługodawca będzie
informował na łamach Serwisów, oraz w miejscu usług płatnych.

7.

Usługodawca ma prawo
naruszenia pkt. 3 i pkt. 4.

8.

Warunki zawierania
elektroniczną:
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a.

Warunkiem niezbędnym do subskrypcji ogłoszeń i publikacji ogłoszeń jest
rejestracja.

b.

Usługobiorca po zalogowaniu na łamach Serwisu ma możliwość do
całkowitego usunięcia danych podanych w formularzach rejestracyjnych
bądź do ich edycji.

c.

Usługobiorca korzystający z publikacji ofert pracy mają możliwość edycji
danych bądź ich usunięcia po wysłaniu drogą elektroniczną stosownej
informacji.

Tryb postępowania reklamacyjnego:
a.

Usługobiorca ma prawo do reklamacji.

b.

Reklamację należy w formie
kontakt@pracadlastudenta.pl

elektronicznej

c.

Usługodawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.

przesłać
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adres:

10. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
11. Warunki świadczenia informacji handlowej drogą elektroniczną:
a.

Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził
zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w
tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

§ 4. Warunki płatności
1.

Usługobiorca ma możliwość zapłaty za pośrednictwem firmy PayU S.A. z siedzibą
w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu,
XXI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495,
posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 złotych lub bezpośrednio
przelewem bankowym.

2.

Ceny podane w serwisie są cenami netto o ile nie zaznaczono inaczej.

3.

Usługobiorca ma możliwość wydrukowania faktury pro forma za zakupione
ogłoszenie.

4.

Podstawą do wystawienia faktury VAT są dane podane w formularzu rejestracji
Usługobiorcy.

5.

Faktura VAT zostanie wystawiana i wysłana pocztą przesyłką zwykłą w ciągu 7 dni
od dnia otrzymania wpłaty.

§ 5. Warunki wyświetlania ogłoszeń
1.

Ogłoszenie Usługobiorcy zostanie opublikowane w serwisie niezwłocznie po
otrzymaniu wpłaty na okres wybrany podczas jego dodawania.

2.

Usługobiorca usuwając ogłoszenia nie ma prawa do roszczenia opłaty za jego
publikację w żadnej części.

3.

W przypadku ogłoszenia bezpłatnego zostanie ono opublikowane po uprzedniej
akceptacji moderatora. Decyzja moderatora nie podlega dyskusji – jest
ostateczna.

4.

Ogłoszenie wyświetlane będzie przez okres 14 dni, o ile nie wybrano opcji
przedłużenia czasu emisji ogłoszenia.

5.

Ogłoszenia nie skierowane do studentów nie będą wyświetlane.

6.

W przypadku odrzucenia ogłoszenia płatnego Usługobiorcy będzie przysługiwało
prawo do zamieszczenia innego ogłoszenia o takiej samej wartości.

7.

Ogłoszenie Wyróżnienie Plus jest wyświetlane na stronie głównej Usługodawcy
przez cały czas trwania emisji ogłoszenia. Jeżeli liczba ogłoszeń w wersji
Wyróżnienie Plus przekroczy 10 sztuk, na stronie głównej Usługodawcy
wyświetlonych zostanie 10 losowo wybranych ogłoszeń. Kolejne losowanie
odbywa się przy każdej odsłonie strony głównej Usługodawcy.

§ 6. Warunki wyświetlania wizytówki Usługobiorcy
1.

Usługobiorca ma możliwość utworzenia bezpłatnej wizytówki.

2.

Wizytówka będzie wyświetlana w serwisie w okresie 60 dni od daty zakończenia
trwania ostatniego ogłoszenia.

3.

Dostęp do wizytówki firmy - Usługobiorcy możliwy jest ze strony ogłoszenia oraz z
listy ogłoszeń.

4.

Usługobiorca ma możliwość zakupienia wyróżniania nazwy firmy na liście
pracodawców.

§ 7. Informacje techniczne i nowości
1.

Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych kierowanych
do niego przez Usługodawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej w
szczególności poczty elektronicznej zgodnie z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144
poz. 1204.

