Codersbase.it

Regulamin z dnia 28.10.2018
§ 1.
Definicje
1. Usługodawca – Codesire, przedsiębiorstwo jednoosobowe wpisane do Centralnej
Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. NIP: 8722418546. REGON:
368937581.
2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://codersbase.it.
3. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jak również
podmiot działający w imieniu Klienta, korzystający z usług świadczonych przez
Usługodawcę.
4. Kandydat – pełnoletnia osoba fizyczna, konsument w rozumieniu ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r., korzystająca z usług oferowanych przez Usługodawcę,
biorąca udział w rekrutacji prowadzonej przez Klienta.
5. Aplikacja – aplikacja o pracę wysłana do wybranego Klienta przez Kandydata, za
pośrednictwem Serwisu.
6. Regulamin – niniejszy regulamin.
7. Ogłoszenie – ogłoszenie o pracę publikowane przez Klienta w Serwisie w ramach
Umowy z Usługodawcą mające na celu zatrudnienie pracownika na konkretne
stanowisko.
8. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Serwis: (i) przyjmowanie
aplikacji o pracę, (ii) przekazywanie aplikacji o pracę, (iii) przekierowanie
bezpośrednio do formularza aplikacyjnego Klienta, (iv) tworzenie Ogłoszenia.
9. Umowa – umowa o świadczenie Usług pomiędzy Klientem, a Usługodawcą.
10. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.

§ 2.
Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu.
2. Warunkiem koniecznym skorzystania z Usług oraz z danych zawartych w Serwisie
jest akceptacja Regulaminu. Z chwilą akceptacji Regulaminu, Klient oświadcza, że
zapoznał się z Regulaminem oraz zobowiązuje się go przestrzegać. Klient
zobowiązany jest do podania Serwisowi wszelkich informacji i danych
niezbędnych do poprawnego świadczenia Usług. W przypadku niedostarczenia
rzeczy wyżej wymienionych, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za
niedotrzymanie warunków w Umowie. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność
za treść publikowanego Ogłoszenia.
3. Zakazane jest używanie Serwisu w celach innych niż określone w § 1 pkt 8
Regulaminu.

4. Serwis stosuje politykę prywatności oraz ochrony danych osobowych, która jest
przedmiotem osobnego dokumentu „Polityka prywatności”.

§ 3.
Warunki techniczne świadczenia usług.
1. Możliwość prawidłowego korzystania z Serwisu wiąże się z posiadaniem:
a) Urządzenia z dostępem do Internetu
b) Urządzenie musi posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą
wyświetlanie dokumentów HTML
c) Aktywnego konta e-mail

§ 4.
Prawa i obowiązki Usługodawcy.
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego lub stałego zawieszenia
oferowanych Usług bez podania przyczyny.
2. W celu zachowania najwyższej jakości dostarczanych Usług, Usługodawca
zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji oraz usunięcia danego Ogłoszenia
bez podania przyczyny.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo co do wyglądu, używanych rozwiązań
technologicznych oraz publikowanych treści.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Umowy w przypadku jej
zawarcia przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania Klienta.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do poprawy stylistycznej lub/i językowej
utworzonych ofert.
6. Usługodawca nie ma obowiązku informowania Klienta o usunięciu Ogłoszenia z
Serwisu.

§ 5.
Dodawanie ogłoszenia.
1. Utworzenie oferty nie wymaga posiadania konta w Serwisie.
2. W celu utworzenia oferty należy poprawnie wypełnić wszystkie wymagane pola
(nieoznaczone jako „optional”) w formularzu dodawania oferty dostępnego pod
adresem: https://codersbase.it/create-offer. Należy również dodać logo Klienta, tj.
plik graficzny o rozszerzeniu .png, .jpg lub .jpeg.
3. Po utworzeniu i udanym wysłaniu oferty do serwera, nastąpi sprawdzenie oraz
ocena jej wiarygodności.
4. Usługodawca nie precyzuje w jakim terminie Ogłoszenie pojawi się w Serwisie,
jednak dopiero po pozytywnej jej ocenie przez zespół moderatorów.
5. Ogłoszenie będzie widoczne w Serwisie przez okres 60 dni.
6. Klient ma możliwość użycia swojego własnego formularza aplikacyjnego, w tym
celu należy podać link, który będzie wyświetlany zamiast formularza
udostępnionego przez Serwis.

§ 6.
Ogłoszenie.
1. Ogłoszenie nie może zawierać reklam oraz słów uznanych powszechnie za
obraźliwe.
2. Ogłoszenie powinno być napisane w języku polskim lub angielskim.
3. Ogłoszenie musi dotyczyć legalnej formy zatrudnienia oraz zawierać rzeczywistą
ofertę pracy.
4. Oferowana praca oraz warunki jej wykonywania muszą być zgodne z prawem
obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7.
Prawa autorskie Klienta.
1. Wraz z utworzeniem Ogłoszenia, Klient oświadcza, że zawarte w nim dane oraz
informacje są poprawne, zgodne z rzeczywistością oraz jest osobą upoważnioną
do reprezentowania danej firmy.
2. Wraz z utworzeniem Ogłoszenia, Klient oświadcza, że treść oferty jak i przesłane
pliki graficzne nie naruszają praw autorskich osób trzecich.
3. Wraz z utworzeniem Ogłoszenia, Klient udziela pozwolenia Usługodawcy na
wykorzystywanie przesłanych plików graficznych oraz znaków handlowych Klienta
w celu jego poprawnego wyświetlania w Serwisie.
4. Wraz z utworzeniem Ogłoszenia, Klient udziela zgodę na otrzymywanie
wiadomości e-mail od Usługodawcy na podany przez siebie adres, w celu
poprawnego działania Usług, tj. otrzymywanie powiadomień o nowych
aplikacjach, powiadomienie o utworzeniu Ogłoszenia lub inne wiadomości
marketingowe, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 8.
Wysłanie aplikacji o pracę.
1. Wraz z wysłaniem Aplikacji, Kandydat oświadcza, że informacje w niej zawarte są
poprawne oraz zgodne z rzeczywistością.
2. Zakazane jest nadużywanie wysyłania Aplikacji, wysyłanie fałszywych Aplikacji jak
i wysyłanie dużych ilości w krótkim czasie.
3. Formularz aplikacyjny służy jedynie do składania aplikacji o pracę.

§ 9.
Odpowiedzialności.
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe lub stałe błędne
działanie Serwisu.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za warunki oraz jakość oferowanego
zatrudnienia przez Klienta.
3. Usługodawca nie gwarantuje uzyskania odpowiedzi po wysłaniu Aplikacji.

4. Usługodawca nie gwarantuje uzyskania odpowiedzi po utworzeniu Ogłoszenia.
5. Usługodawca nie gwarantuje, że wykorzystywane przez niego serwery lub
publikowane przez Klientów linki do zewnętrznej rekrutacji są wolne od
złośliwego oprogramowania, w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne szkody przez nie powstałe.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe przez
ataki hakerskie.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść utworzonych Ogłoszeń.
8. Usługodawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na jakość Usług.

§ 10. Prawa klienta.
1. Klient ma prawo żądać usunięcia utworzonego Ogłoszenia.
2. Klient ma prawo żądać modyfikacji utworzonego Ogłoszenia.
3. Czas rozpatrzenia wyżej wymienionych żądań wynosi 30 dni roboczych od daty
otrzymania ich przez Usługodawcę.

§ 11. Prawa autorskie Serwisu.
1. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, składniki serwisu, tj. część
graficzna (interfejs), która obejmuje wygląd strony i rozmieszczenie jej elementów
oraz część techniczna, tj. wszelkie informacje zapisane w kodzie źródłowym
strony stanowią samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
2. Zakazane jest kopiowanie, reprodukcja oraz pobieranie w całości lub części
zawartości Serwisu.

§ 12. Postanowienia końcowe.
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
2. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w Serwisie.
3. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę będzie
rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
4. Wobec wszystkich spraw dotyczących korzystania z Usług Serwisu mają
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

