REGULAMIN APLIKACJI JOBSQUARE
I.

DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Regulamin ‐ niniejszy regulamin aplikacji Jobsquare oraz strony internetowej aplikacji
pod adresem www.jobsquareapp.com

Usługodawca ‐ Jobsquare Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1 lok
128; Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000552038, NIP
701‐04‐76‐831, REGON 361237797

Aplikacja ‐ aplikacja internetowa dostępny pod adresem www.jobsquareapp.com i w
sklepach Google Paly oraz App store, których właścicielem i administratorem jest
Usługodawca

Usługi ‐ ogół usług świadczonych przez Usługodawcę w Aplikacji
Użytkownik ‐ osoba fizyczna, osoba prawna bądź osoba nie posiadająca osobowości
prawnej, ustawa przyznaje zdolność prawną korzystania z Aplikacji w celu korzystania z
Usług

Treści ‐ ogół informacji, materiałów i danych takich jak materiały tekstowe, opisy, zdjęcia,
grafiki publikowane przez Użytkowników w Aplikacji

Konto ‐ udostępnione dla Użytkownika miejsca w Aplikacji za pośrednictwem którego
wprowadza Treści i zarządza nimi. Konto tworzone jest w procesie rejestracji w Aplikacji.
Posiadanie Konta w Aplikacji jest konieczne do korzystania z pełnej oferty Usług Aplikacji.

Konsument ‐ osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, która zawiera z Usługodawcą
umowę odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
[Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 271 z późn. zm]

Umowa ‐ każda umowa zawierana na podstawie Regulaminu przez Usługodawcę z drogą
elektroniczną, której przedmiotem są Usługi świadczone w Serwisie – w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.
1204 z późn. Zm.]

II.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z aplikacji Jobsquare oraz strony
internetowej aplikacji www.jobsquareapp.com, prawa i obowiązki Usługodawcy i
użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za
pośrednictwem Aplikacji przez Usługodawcę.
2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem
Umowy.
3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili
podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.
4. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację Regulaminu.

III.

Warunki techniczne korzystania z Aplikacji

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca są następujące:

1. Połączenie z siecią Internet
2. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera
dokumentów HTML
3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez
Użytkownika Usług nie później niż 24 godziny od momentu rejestracji Konta w
Aplikacji. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy,
wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego,
następującego po nim dnia roboczego.

IV.

Warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę

1. Rejestracja Konta w Aplikacji jest bezpłatna.
2. Przy rejestracji Konta Usługodawca gromadzi następujące dane osobowe: imię,
nazwisko, adres poczty elektronicznej e‐mail, data urodzin, zdjęcia, cv, historia
zatrudnienia, wykształcenia, miejsca zamieszkania, witryny internetowe oraz
osobisty opis.
3. Rejestracja Konta w Aplikacji możliwa jest także z poziomu zewnętrznych stron
internetowych, takich jak serwis Facebook, Google Plus oraz strony internetowej
aplikacji www.jobsquareapp.com.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak aktualizacji przez Użytkownika
jego danych wskazanych przy rejestracji, w przypadku ich późniejszej zmiany.
5. Korzystanie z Usług w Aplikacji może być płatne bądź bezpłatne, przy czym Usługi
płatne oznaczone są w Aplikacji w taki sposób, aby przed podjęciem decyzji o
skorzystaniu z Usługi Użytkownik mógł zapoznać się z ceną Usługi i ich
szczegółowymi warunkami. Informacje te dostępne są na właściwej stronie Aplikacji
dedykowanej danej Usłudze (dotyczy wersji aplikacji dla Pracodawców).
6. Rejestrując Konto w Aplikacji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.

V.

Usługi dodatkowe w Aplikacji

1. Aplikacja oraz strona www.jobsquareapp.com oferuje Użytkownikom Usługi
dodatkowe w Aplikacji. Szczegóły usług dodatkowych widoczne są bezpośrednio po
zalogowaniu się przez Użytkownika do Konta w Aplikacji i na stronie
www.jobsquareapp.com (dotyczy jedynie wersji dla Pracodawców).
2. Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia kolejnych Usług dodatkowych na
rzecz Użytkowników zarejestrowanych w Aplikacji (tj. posiadających Konto) według
zasad określonych w Aplikacji.
3. W przypadku ograniczenia dostępu do którejkolwiek z Usług dodatkowych Aplikacji z
jakichkolwiek przyczyn, w tym technicznych, Użytkownik ma prawo korzystać z
pozostałych Usług oferowanych w Aplikacji.

VI.

Publikacja Treści

1. Treści mogą publikować Użytkownicy posiadający Konto w Aplikacji.
2. Publikując Treści Użytkownik oświadcza, że:

a) przysługują mu prawa majątkowe – w tym autorskie prawa majątkowe do
Treści
b) prawa te nie są niczym ograniczone, w tym są pozbawione wad prawnych
c) Treści nie naruszają praw osób trzecich, w tym nie naruszają praw do
wizerunku i dóbr osobistych osób trzecich
d) Treści nie są sprzeczne z prawem ani dobrymi obyczajami
3. Wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za prawdziwość oświadczeń określonych
w ust 2 powyżej.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich pozostające
w sprzeczności z oświadczeniami Użytkownika, o których mowa w ust 2 powyżej.

VII.

Publikacja Treści

1. Usługodawca jest uprawniony do moderacji Treści, tj: Usuwania Treści, wobec
których osoby trzecie złożyły uzasadnione roszczenia odnoszące się do naruszenia ich
praw w wyniku publikacji Treści Usuwania Treści, których publikacja narusza przepisy
prawa lub dobre obyczaje Promowania Treści, które w ocenie Usługodawcy zasługują
na szczególne wyróżnienie bądź ekspozycję w Aplikacji lub na zewnętrznych stronach
internetowych. W przypadku Treści promowanych przez Usługodawcę zgodnie z
zasadami określonymi w pkt 3) powyżej, Usługodawca jest uprawniony do edycji
oznaczeń Treści, takich jak tytuł, odpowiednie otagowanie, wyróżnienie, szczególny
układ lub forma.

VIII.

Usunięcie Konta Użytkownika

1. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoje Konto w Aplikacji.
2. Usunięcia Konta Użytkownika powoduje usunięcie wszystkich danych powiązanych z
tym Kontem zgromadzonych w Aplikacji.
3. Usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania
z Usług, co do których posiadanie Konta w Aplikacji jest niezbędne.
4. Usunięcie Konta nie wstrzymuje świadczenia przez Usługodawcę Usług płatnych,
które będą realizowane zgodnie z opłaconym zamówieniem Użytkownika.
5. Konto Użytkownika jest usuwane automatycznie na żądanie Użytkownika.

IX.

Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

1. W odniesieniu do Usług, z których Konsument rozpoczął korzystanie przed upływem
dziesięciu dni od zawarcia Umowy z Usługodawcą, bądź takich Usług, które mają
właściwości indywidualnie określone przez Konsumenta lub indywidualnie związane z
osobą Konsumenta, wyłączone jest prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy na
podstawie art. 10 ust. 3 pkt 1 i pkt 4 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny [Dz.U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 z późn. zm].
2. Postanowienia ust 1 powyżej mają zastosowanie w szczególności w sytuacji
wykupienia przez Konsumenta Usług płatnych w Aplikacji, których realizacja
nastąpiła po zapłaceniu należności.
3. W przypadkach innych niż określone w ust 1 i 2 powyżej, w terminie 10 dni od dnia
zawarcia umowy Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie
oświadczenia pisemnego przesłanego na adres Usługodawcy lub na formularz
kontaktowy wskazany w Aplikacji.

X.

Ochrona prywatności

1. Rejestrując Konto w Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych [Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm]. Dane osobowe, jakie
Użytkownik przekazuje Usługodawcy w związku z korzystaniem z Aplikacji

2.
3.

4.

5.
6.

przetwarzane są w celu realizacji Umowy w zakresie Usług (w tym do rozpatrywania
reklamacji), a także w celach marketingowych.
Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych jest Usługodawca.
Każda osoba dokonująca rejestracji w Aplikacji ma prawo wglądu w swoje dane i
możliwość ich poprawiania, samo zaś podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji celów wymienionych w ust. 1 powyżej.
Podanie danych osobowych w Aplikacji w każdym przypadku jest dobrowolne,
jednakże ze względu na charakter poszczególnych Usług, niepodanie odpowiednich
danych osobowych, może oznaczać brak możliwości skorzystania z konkretnej
Usługi.
Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, a także do
żądania ich usunięcia.
Rejestrując się w Aplikacji Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na:

a) otrzymywanie na konto w Aplikacji i adres e‐mail podany przy rejestracji od
Serwisu newsletterów.
b) wyświetlania mu w Aplikacji i poprzez powiadomienia „push” ogłoszeń, w
tym ogłoszeń rekrutacyjnych, komunikatów o nowych wiadomościach oraz
komunikacji z osobami zainteresowanymi wysłaniem informacji.

XI.

Zastrzeżenia

1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik zobowiązuje się względem Usługodawcy
nie używać Aplikacji do celów niezgodnych z prawem lub celów zabronionych na
mocy postanowień Regulaminu.
2. Zabrania się korzystania z Aplikacji w sposób, który może spowodować uszkodzenie,
wyłączenie, przeciążenie lub niesprawność Aplikacji lub zakłócać możliwość
swobodnego korzystania z Aplikacji przez innych Użytkowników.
3. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się m.in. od:

a) znieważania, prześladowania, dręczenia, zastraszania innych osób, w tym
innych Użytkowników Aplikacji lub naruszania ich praw (np. prawa do
prywatności, praw własności intelektualnej i wizerunku)
b) rozpowszechniania materiałów lub informacji niezgodnych z prawem, o
charakterze obraźliwym, szkalującym, pornograficznych, sprzecznym z
dobrymi obyczajami
c) podszywania się pod inne osoby

d) posługiwania się Kontem osoby trzeciej
e) wykorzystywania treści, w tym tekstów, zdjęć, grafik itp., do których nie
przysługują mu uprawnienia
f) ograniczania innym Użytkownikom możliwości swobodnego korzystania z
Aplikacji
g) publikacji reklam oraz przekazów promocyjnych jakichkolwiek produktów (w
tym odnośników do innych stron internetowych) bez zezwolenia
Usługodawcy. Reklamy oraz przekazy promocyjne publikowane bez takiej
zgody będą przez Usługodawcę usuwane.
h) wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych w Aplikacji (w tym
zdjęć, opisów usług bądź towarów) bez pisemnej zgody Usługodawcy
i) wykorzystywania, kopiowania, gromadzenia, indeksowania lub przetwarzania
danych innych Użytkowników
j) wykorzystywania, kopiowania, gromadzenia, indeksowania lub przetwarzania
baz danych gromadzonych w Aplikacji, a także rozwiązań technologicznych i
funkcjonalnych Aplikacji
k) automatycznego zakładania kont
l) wysyłania do innych użytkowników Aplikacji niechcianej korespondencji
(spam)
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania dostępności Aplikacji
w celu jego rozbudowy, konserwacji lub rozwiązywania problemów technicznych.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jeżeli możliwość korzystania przez
Użytkownika z opłaconych już Usług płatnych doznała uszczerbku, okres korzystania
z Usług ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu o okres, podczas którego Użytkownik
nie mógł z Usług korzystać.

XII.

Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Usług w dowolnej formie, przesyłając
reklamację na formularz kontaktowy wskazany w Aplikacji.
2. W treści wiadomości dotyczącej reklamacji Użytkownik powinien zawrzeć wszelkie
szczegóły niezbędne do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę (w szczególności
przedmiot reklamacji, dokładny opis zdarzenia, którego reklamacja dotyczy).
3. Aplikacja ustosunkowuje się do reklamacji Użytkownika w terminie 14 dni roboczych
od dnia jej otrzymania.

XIII.

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej aplikacji pod adresem
www.jobsquareapp.com.
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.
3. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać
korzystania z Aplikacji i usunąć swoje Konto.

