REGULAMIN USŁUGI
§1
Definicje
1. Polityka Prywatności – dokument zawierający wszelkie informacje dotyczące ochrony danych
osobowych w toku świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
2. Regulamin – niniejszy regulamin.
3. Strona – platforma internetowa dostępna pod adresem www.jobot24.pl.
4. Usługa – funkcjonalności oferowane na Stronie oraz za pośrednictwem portalu Facebook, ze
szczególnym uwzględnieniem usługi polegającej na rekrutacji pracowników.
5. Usługodawca – Jobot24 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-454), ul. Namysłowska 2/43
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000737987.
6. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony www.jobot24.pl lub funkcjonalności dostępnej za
pośrednictwem platform www.facebook.com i www.messenger.com na podstronie zatytułowanej
Jobot24, jak również za pośrednictwem aplikacji mobilnych.
§2
Postanowienia ogólne
1. Właścicielem i administratorem strony internetowej dostępnej pod adresem www.jobot24.pl jest
Usługodawca.
2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze Strony oraz sposobu świadczenia usług
przez Usługodawcę.
3. Usługodawca świadczy Usługi polegające na:
a)
Prowadzeniu rekrutacji na rzecz podmiotów trzecich;
b)
Prowadzeniu bazy kandydatów w celu przedstawiania ich dorobku zawodowego
potencjalnym pracodawcom.
§3
Sposób korzystania ze Strony
1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z Regulaminem,
przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie, a także
dobrymi obyczajami, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw
Usługodawcy.
2. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu. Użytkownik nie
wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu proszony jest o niekorzystanie z niej
oraz jej opuszczenie.
3. W ramach Strony prezentowane są różne treści pochodzące od Właściciela. Użytkownicy mają
możliwość zapoznania się z opublikowanymi treściami bezpłatnie.
4. Usługi mogą być realizowane za pośrednictwem Strony lub portalu Facebook i Messenger.
5. W przypadku gdy Strona przewiduje taką funkcjonalność Użytkownik w celu skorzystania z Usługi
może założyć na Stronie swoje konto. Konto jest zakładane wyłącznie w celu realizacji Usługi
przez Usługodawcę, zaś Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z niego w jakimkolwiek
innym celu, za wyjątkiem bezpośredniego kontaktu z Usługodawcą.
§4
Odpowiedzialność za treść
1. Usługodawca odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na Stronie.
2. Informacje zamieszczane przez Usługodawcę na Stronie są sporządzane z dołożeniem wszelkiej
staranności oraz na bieżąco aktualizowane, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności
za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność Strony.
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3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez
Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Strony. Usługodawca nie ponosi również
odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich
jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na Stronie.
§5
Prawa autorskie
1. Zawartość Strony, a w szczególności jej forma, treść, i konstrukcja chroniona jest polskim i
międzynarodowym prawem autorskim. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w
szczególności prawa autorskie przysługujące w odniesieniu do wszelkich treści zamieszczonych na
Stronie stanową własność Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów (np. partnerów
handlowych, klientów).
2. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Usługodawca udostępnia na
Stronie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, lub zawartych umów, w tym umów
licencyjnych, jak również w zakresie dozwolonego użytku mającego swe podstawy w Ustawie o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Wykorzystywanie w całości lub części treści lub elementów zamieszczonych na Stronie stanowi
naruszenie prawa i może skutkować odpowiedzialnością prawną sprawcy naruszenia.
4. Pobieranie i kopiowanie treści znajdujących się na Stronie jest dozwolone wyłącznie do
prywatnego, niekomercyjnego użytku Użytkownika, chyba że w danym przypadku określono
inaczej.
§6
Ochrona prywatności
1. Administratorem danych osobowych zbieranych w trakcie świadczenia Usługi jest Usługodawca,
czyli Jobot24 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-454), ul. Namysłowska 2/43.
2. Dane osobowe Użytkownika zbierane są w celu realizacji Usługi, jak również w innych celach
szczegółowo opisanych w Polityce Prywatności.
3. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w trakcie świadczenia Usługi
można znaleźć w Polityce Prywatności czyli www.jobot24.pl/polityka_prywatnosci
4. Wszelkie informacje dotyczące plików cookies zbieranych w trakcie świadczenia Usługi można
znaleźć w Polityce Prywatności www.jobot24.pl/polityka_prywatnosci
5. W przypadku potrzeby lub konieczności kontaktu z Usługodawcą w zakresie ochrony danych
osobowych Użytkownik może skorzystać z adresu e-mail odo@jobot24.pl.
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§7
Postanowienia końcowe
Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej staranności w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania Strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że Strona będzie działać
bez awarii i przerw.
Jeżeli postanowienia Regulaminu są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub gdy
Regulamin zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień
Regulaminu. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki
obowiązywać będzie odpowiednia regulacja prawa polskiego, która – jeżeli tylko będzie to prawnie
dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie treść Regulaminu.
Wszelkie pytania lub uwagi związane z działalnością Strony lub też zgłoszenia dotyczące
nieprzestrzegania Regulaminu, Użytkownik ma możliwość zgłosić Usługodawcy poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na pomoc@jobot24.pl
Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, za uprzednim,
minimum 14 dniowym, poinformowaniem Użytkowników o planowanych zmianach. Aktualny
regulamin będzie zamieszczony na stronie.
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5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz inne
właściwe przepisy prawa polskiego.
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