Regulamin serwisu internetowego
Pracujznami.com
Z dnia 25-10-2021

§ 1 Definicje
1. Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe definicje oznaczają:
a)

Administrator / Pracujznami.com – oznacza Polska Agencja Interaktywna z siedzibą w
Warszawie pod adresem: 01-120 Warszawa, ul. Batalionu AK „Parasol” 3, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego pod numerem
KRS: 0000807120, numer NIP: 701-094-83-94, REGON: 384535901.

b)

Rozporządzenie lub RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

c)

Polityka Prywatności – oznacza politykę prywatności danych osobowych dostępną w
Serwisie.

d)

Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Polską Agencję Interaktywną
pod adresem www.pracujznami.com

e)

Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Usług lub funkcjonalności
oferowanych przez Serwis.

f)

Konto – konto dostępne (po podaniu loginu i hasła) pod adresem
https://pracujznami.com/

g)

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w
ramach Serwisu.

h)

Strony – łącznie Użytkownik oraz Pracujznami.com albo łącznie Pracujznami.com oraz
Użytkownik.

i)

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną przez Pracujznami.com na rzecz
Użytkownika.

§ 2 Postanowienia wstępne
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków świadczenia Usług za
pośrednictwem Serwisu internetowego prowadzonego na stronie internetowej

www.pracujznami.com na rzecz Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu Usług drogą elektroniczną.
2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Każdy Użytkownik
zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług
oferowanych przez Pracujznami.com, do zapoznania się z postanowieniami i przestrzegania
niniejszego Regulaminu.
3. Warunkiem koniecznym skorzystania z funkcjonalności, danych oraz Usług Serwisu, jest
wyrażanie zgody na związanie się warunkami Regulaminu.
4. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem w momencie wyświetlenia
pierwszej dowolnej strony Serwisu a z Użytkownikiem zalogowanym w momencie założenia
Konta w Serwisie.
5. Przed zawarciem Umowy Pracujznami.com udostępnia Użytkownikom nieodpłatnie
Regulamin.
6. Zawartość Serwisu tworzy bazę danych podlegającą ochronie wynikającej z ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
7. Zakazane jest powtarzające się lub systematyczne pobieranie lub wtórne publiczne
udostępnianie w Internecie i innych sieciach telekomunikacyjnych lub komputerowych
danych zawartych w Serwisie tworzących bazę danych.
8. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, zakazane jest pobieranie lub wtórne
wykorzystywanie w jakimkolwiek celu istotnej części bazy danych zawartej w Serwisie.

§ 3 Wykaz Usług
1. Przedmiotem Usług świadczonych przez Pracujznami.com jest w stosunku do
Użytkowników udostępnienie Serwisu do korzystania z funkcjonalności Konta i zarządzania
informacjami zgromadzonymi w Profilu.
2. Zakazane jest używanie Serwisu w innych celach niż określone w ust. 1 wyżej.

§ 4 Konto Użytkownika
1. Konto może założyć każdy Użytkownik, po otrzymaniu loginu i hasła.
2. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto z danym adresem poczty elektronicznej.
3. Założenie, prowadzenie oraz likwidacja Konta są nieodpłatne.
4. Konto umożliwia rekrutację oraz dostęp do materiałów szkoleniowych dla osób
podejmujących współpracę z Polską Agencją Interaktywną.

5. Założenie Konta następuje po zarejestrowaniu się w formularzu na stronie Serwisu pod
adresem: https://pracujznami.com/sprzedawca-rejestracja, po zaakceptowaniu standardów
współpracy i kodeksu honorowego.
6. Dane niezbędne do założenia Konta to: Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej,
PESEL.
7. Logowanie do Konta następuje przy pomocy loginu i hasła.
8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta, poprzez złożenie stosownej
dyspozycji w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@pai.waw.pl.
9. CV złożone na potrzeby rekrutacji przechowywane jest do 90 dni po rekrutacji.
10. Konto może zostać usunięte przez Pracujznami.com, jeżeli Użytkownik nie zaloguje się
do Konta przez okres 12 miesięcy lub rozwiąże współpracę z Polską Agencją Interaktywną.
11. Pracujznami.com może usunąć Konto, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia
niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, wówczas
Pracujznami.com wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu lub prawa
na adres poczty elektronicznej (wskazany w trakcie rejestracji Konta) nie później niż na 3 dni
przed usunięciem Konta.
12. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem
lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w
usprawiedliwiony interes Pracujznami.com, a w szczególności jej dobre imię,
Pracujznami.com może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć
możliwość korzystania przez Użytkownika z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem
Usług.

§ 5 Płatności
1. Korzystanie z Serwisu w celu podjęcia współpracy z Pracujznami.com jest bezpłatne.

§ 6 Wymagania techniczne
1. W celu zapewnienia prawidłowego działania Usług i funkcjonalności dostępnych w
Serwisie, Użytkownik musi spełniać następujące wymania techniczne:
a. Posiadać dostęp do sieci Internet
b. Posiadać najnowszą (aktualną) wersję przeglądarki internetowej
c. Posiadać aktywne konto poczty elektronicznej
d. Akceptować pliki cookies w przypadku wybranych Usług / funkcjonalności.

§ 7 Prawa autorskie
1. Przyjęty na stronie Serwisu układ i formuła udostępnianych treści stanowi samoistny
przedmiot ochrony prawa autorskiego.
2. Wszelkie prawa do treści Serwisu, w tym do jego elementów graficznych, wybór i układ
stron Serwisu, treści, logotypy, oraz innych elementów Serwisu są zastrzeżone.
3. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, reprodukcja, dystrybucja lub pobieranie w
całości lub części treści Serwisu.

§ 8 Rozwiązanie / odstąpienie od umowy
1. Umowa o świadczenie Usług może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron
2. Użytkownik może rozwiązać umowę w dowolnym momencie poprzez zaprzestanie
korzystania z Usług. W celu usunięcia Konta, Użytkownik jest zobowiązany do wysłania
żądania na adres poczty elektronicznej biuro@pai.waw.pl.
3. Pracujznami.com ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z powodu
naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu lub wystąpienia innych
przyczyn uniemożliwiających świadczenie Usług.

§ 9 Ochrona danych osobowych
1. Pracujznami.com przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do
prawidłowej realizacji Usług określonych niniejszym Regulaminem. Szczegółowe informacje
na ww. temat są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.
2. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji prowadzonej przez Polską Agencję
Interaktywną wykorzystywane są wyłącznie do prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz
rozpoczęcia współpracy.

§ 10 Postanowienia końcowe
1. Pracujznami.com zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu, w
tym zmian zakresu i charakteru świadczonych Usług.
2. Nowa wersja regulaminu jest każdorazowo publikowana na stronach Serwisu.
3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom, którzy mogą go
pobrać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Serwisu.

4. Serwis podlega prawu polskiemu, a wobec wszystkich spraw dotyczących korzystania z
Usług mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń.
6. Wszelkie spory pomiędzy Pracujznami.com a Użytkownikiem nie będącym konsumentem
wynikające ze stosowania regulaminu oraz świadczenia Usług będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby i adresu Pracujznami.com.

