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V 1.2 aktualizowana 17 września 2018 r. 

Przeczytaj uważnie niniejsze ogólne warunki użytkowania. Ich       
akceptacja i przestrzeganie są niezbędne, by móc korzystać z         
oferowanych przez nas funkcji. 

WPROWADZENIE 
Celem ułatwienia lektury niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania       
(OWU), zwroty „Serwis JobTeaser” lub „Serwis”, odnosić się będą do          
witryny lub witryn, na których dostępne są oferowane przez nas usługi, a            
także do naszej aplikacji mobilnej, gdy funkcje i zasady mają          
zastosowanie do obu mediów. 

Serwis JobTeaser stanowi wyłączną własność JobTeaser („My”), spółki        
akcyjnej („société anonyme”) z radą dyrektorów oraz kapitałem        
zakładowym w wysokości 56.666,00 euro, z siedzibą pod adresem 19          
rue Blanche 75009, Paryż, Francja, wpisanej do Rejestru Handlowego i          
Rejestru Spółek Miasta Paryż pod numerem RCS 508 271 715. 

Serwis JobTeaser oferuje zintegrowany ekosystem zaprojektowany tak,       
by wspierać Twój rozwój zawodowy, umożliwiając Ci ubieganie się o          
oferty pracy lub stażu spełniające Twoje kryteria, a także znajdowanie i           
zdobywanie informacji na temat rekrutujących przedsiębiorstw, a       
ponadto zapisywanie się na wydarzenia rekrutacyjne. Jeśli Twoja        
uczelnia posiada Career Center JobTeaser, Serwis będzie oferował Ci         
treści na wyłączność udostępnione lub zatwierdzone przez Twoją        
Instytucję, jak również dodatkowe funkcje związane z poradnictwem        
zawodowym. 

Na dzień sporządzenia niniejszych OWU, Serwis jest dostępny pod         
adresem https://www.jobteaser.com/, poprzez Career Center Twojej      
instytucji szkolnictwa wyższego, jeśli posiada ona Career Center        
JobTeaser, lub poprzez dedykowaną aplikację mobilną. 



Oferowane w tym kontekście usługi są przeznaczone dla studentów i          
absolwentów europejskich szkół wyższych i uniwersytetów jako część        
ich procesu wspierania rozwoju zawodowego. Chociaż niektóre treści        
witryny mogą być przeglądane przez każdego odwiedzającego bez        
względu na to, czy zarejestrował się w Serwisie, aby aplikować w           
odpowiedzi na ofertę lub ją zapisać oraz aby zapisać się na wydarzenie            
lub uzyskać dostęp do modułów i treści dostępnych wyłącznie w Twoim           
Career Center, musisz zarejestrować się (co nie wiąże się z żadnymi           
opłatami), zakładając konto i zobowiązując się do przestrzegania        
niniejszych OWU. Proces rejestracji został opisany poniżej. 

Rejestrując się, stajesz się „Członkiem” JobTeaser. 

Niniejsze OWU wyznaczają zasady korzystania z JobTeaser, których        
zobowiązujesz się przestrzegać stając się Członkiem. Dlatego też        
prosimy o ich uważne przeczytanie. 

Zgodnie z prawem, jesteśmy również zobowiązani, by poinformować        
Cię, że zgodnie z L. 342-1 Francuskiego Kodeksu Własności         
Intelektualnej, zabraniamy pobierania całości lub znacznej części       
Serwisu przy użyciu urządzeń automatycznych (robotów) lub       
jakiejkolwiek innej metody ekstrakcji danych. 

1. USŁUGI OFEROWANE PRZEZ JOBTEASER 

1.1 Informacje ogólne 

Oferujemy wiele treści mających na celu wspieranie Twojego rozwoju         
zawodowego: oferty pracy i stażu, wydarzenia rekrutacyjne (sesje        
rekrutacyjne, konkursy, wyzwania, czaty na żywo itp.), profile        
przedsiębiorców, którzy mogą przedstawić swoje oferty, role zawodowe i         
zasady rekrutacji, a także porady dotyczące znalezienia pracy lub stażu. 

Po zarejestrowaniu się, możesz zapisać oferty lub wydarzenia, by móc          
je później wykorzystać lub by wysłać swoją aplikację. Będziesz także          
móc tworzyć powiadomienia o wszelkich interesujących Cię ofertach,        
według kryteriów, które możesz określić, a także będziesz móc         
subskrybować "alert o wydarzeniach", aby skorzystać z powiadomień        



dotyczących przyszłych wydarzeń. Ponadto, będziesz móc przesłać       
swoje CV i udostępnić je Rekruterom partnerskim JobTeaser. 

1.2  Funkcje szczególne Career Center 

Jeśli zarejestrowałeś/aś się za pośrednictwem Career Center Twojej        
uczelni(„Instytucja” lub „Uczelnia”), oprócz usług, które oferujemy       
wszystkim użytkownikom Serwisu, będziesz móc korzystać z ofert staży         
i pracy, a także profili przedsiębiorców partnerskich Twojej Instytucji oraz          
wydarzeń rekrutacyjnych Twojej Instytucji. Możesz również      
automatycznie otrzymywać dostosowane do Twoich potrzeb wsparcie       
Twojej Instytucji. Dzięki integracji platformy z Twoją Instytucją, może ona          
wspierać Twoje poszukiwania, przeglądając założone przez Ciebie konto        
lub aplikacje, które złożyłeś/aś za pośrednictwem Career Center. 

Zaznaczając odpowiednie pole wyboru podczas rejestracji, wyrażasz       
zgodę na przesyłanie takich danych do specjalnie upoważnionych        
przedstawicieli Twojej Instytucji ("Administratorzy"). 

Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz wyrazić zgody na przesyłanie          
takich danych, a mimo tego chcesz korzystać z Serwisu         
JobTeaser,zamiast tworzyć konto Członka poprzez Career Center       
Twojej Instytucji, możesz otworzyć konto bezpośrednio na naszej        
witrynie lub w naszej aplikacji mobilnej. W takim przypadku nie będziesz           
otrzymywać treści publikowanych konkretnie przez Twoją Instytucję. 

2. DOSTĘP DO SERWISU 
W celu uzyskania dostępu do Serwisu JobTeaser, musisz dysponować         
odpowiednim urządzeniem (komputer, smartfon, tablet itp.), połączeniem       
z Internetem i niezbędnym oprogramowaniem. Korzystamy ze       
standardowo stosowanych w Internecie protokołów komunikacyjnych.      
Sam dostęp do Serwisu JobTeaser dla Członków jest bezpłatny, jednak          
koszty uzyskania dostępu i korzystania z sieci telekomunikacyjnej, takie         
jak koszty związane z wykorzystaniem metody komunikacji na odległość         
są pokrywane przez Ciebie zgodnie z warunkami ustalonymi przez         
Twojego świadczeniodawcę lub operatora telefonii. 



Jeśli uzyskujesz dostęp do Serwisu poprzez Career Center Twojej         
Instytucji, w zależności od utworzonych przez Twoją Instytucję        
konfiguracji technicznych lub kontroli dostępu, wymagane mogą być        
specjalne warunki dostępu. Stosuj się do nich rygorystycznie, aby móc w           
pełni korzystać ze wszystkich oferowanych Tobie funkcji. 

3. KONTA UŻYTKOWNIKÓW 
JobTeaser oferuje różne kategorie kont użytkownika, dostosowanych do        
poszczególnych usług: 

● Konto Członka przeznaczone jest dla studentów i absolwentów         
poszukujących pracy, stażu lub praktyk, informacji o zawodach,        
przedsiębiorcach lub porad dotyczących rekrutacji. Możesz utworzyć       
Konto Członka, zobowiązując się do przestrzegania niniejszych       
OWU; 

● Konto Instytucji przeznaczone jest dla wszelkich instytucji        
szkolnictwa wyższego oferujących swoim studentom przestrzeń      
rekrutacyjną w formie odsłony Witryny przedstawionej w kolorystyce        
Instytucji, zawierającej treści na wyłączność oraz dodatkowe funkcje        
(Career Center). Jest ono zarządzane przez upoważnionych w tym         
celu przedstawicieli Instytucji („Administratorzy"); 

● Konto Rekrutera jest przeznaczone dla jakiejkolwiek osoby        
publikującej ofertę pracy, stażu lub praktyk (Oferta) za pośrednictwem         
Formularza dla Zamieszczania Ofert (zarówno od JobTeaser jak i         
określonej Instytucji). Osoba taka składa zobowiązanie w imieniu        
podmiotu prawnego, który reprezentuje, i którego Ofertę publikuje. 

● Konto Przedsiębiorcy jest przeznaczone dla podmiotu prawnego,        
który chce przedstawić swoje działania, ścieżki karier, wydarzenia lub         
oferty w Serwisie. 

W kontekście niniejszego dokumentu, każde z tych kont będzie         
określane jako „Konto Użytkownika”, a termin Użytkownik odnosić się         
będzie zamiennie do Członków, Rekruterów, Instytucji i       
Przedsiębiorców. 



Niniejsze OWU mają zastosowanie do studentów i absolwentów w         
ramach ich działań związanych z rozwojem zawodowym (konta        
„Członków”). 

Przedsiębiorcy, którzy chcą korzystać z Serwisu są proszeni o         
otworzenie Konta Rekrutera oraz o zobowiązanie się do        
przestrzegania Ogólnych Warunków Użytkowania stworzonych z      
myślą o nich, lub o skontaktowanie się z nami wysyłając e-mail na            
adres sales@jobteaser.com, dzięki czemu będziemy mogli      
utworzyć dla nich Konto Przedsiębiorcy. 

Inne korzystanie z wszystkich lub niektórych części Serwisu jest możliwe          
jedynie poprzez szczególne postanowienia umowne. 

4. UTWORZENIE KONTA CZŁONKA 
Aby założyć Konto Członka, które jest niezbędne jeśli chcesz aplikować          
na ofertę pracy lub stażu lub zapisać ofertę, aby móc ją zobaczyć            
później, wypełnij formularz rejestracji online do którego uzyskasz dostęp         
za pomocą zakładki „Rejestracja”. W tym formularzu dane osobowe         
(nazwisko, imię, adres e-mail, instytucja szkolnictwa wyższego, w której         
studiujesz lub którą ukończyłeś/aś, rodzaj umowy, która Cię interesuje,         
rodzaj stanowiska, które Cię interesuje itp.) są pomocne do umożliwienia          
nam utworzenia Twojego konta. Niektóre z tych pól są obowiązkowe do           
wypełnienia (obowiązkowe informacje są oznaczone gwiazdką *). 

W dokumencie „Polityka Prywatności” załączonym do niniejszych OWU        
znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące Twoich danych –        
powodu, dla którego prosimy o podanie danych i zakresu ich          
gromadzenia oraz ich bezpieczeństwa. Przeczytaj ją uważnie. 

Założenie Konta Członka nie wiąże się z żadnymi opłatami. 

Członkowie mogą zarejestrować się poprzez Career Center swojej        
Instytucji, jeśli jest ona partnerem JobTeaser. W takim przypadku,         
zgadzając się na przestrzeganie niniejszych OWU, wyrażasz wyraźną        
zgodę na to, by umożliwić Twojej Instytucji wysyłanie do nas Twoich           
danych osobowych, aby wstępnie wypełnić Twoje Konto Członka. 

https://www.jobteaser.com/pl/about/privacy-policy


W każdym przypadku zobowiązujesz się dostarczyć nam aktualne,        
dokładne informacje. 

W przypadku dostępu do JobTeaser poprzez konto niepowiązane z         
Career Center i stworzone bezpośrednio na naszej witrynie lub w          
aplikacji mobilnej: 

● możesz uzyskać dostęp do Twojego konta korzystając z nazwy          
użytkownika (Twojego adresu e-mail) i hasła, które będziesz musiał/a         
określić podczas procesu rejestracji. Dlatego dla bezpieczeństwa       
danych istotne jest, aby wybrać złożone hasło i upewnić się, że jest            
ono poufne; 

● Twoje hasło musi być ściśle osobiste i poufne i nie możesz go             
ujawniać ani udostępniać osobom trzecim. Pamiętaj, że używanie        
tego samego hasła dla różnych witryn i serwisów zwiększa ryzyko          
kradzieży tożsamości, ponieważ brak zabezpieczeń jednej witryny       
może wpłynąć na bezpieczeństwo wszystkich innych witryn, nawet        
jeżeli stosują one rygorystyczne zasady bezpieczeństwa; 

● jeśli obawiasz się, że bezpieczeństwo Twojego hasła zostało         
naruszone, poinformuj nas o tym jak najszybciej wysyłając e-mail na          
adres dataprotection@jobteaser.com, co umożliwi nam podjęcie      
działań, aby chronić Twoje konto i dostęp do Twoich danych, w tym            
unieważnienie dostępu do Serwisu JobTeaser z tego konta. 

W przypadku dostępu do JobTeaser poprzez Career Center Twojej         
Instytucji: 

● Jeśli Twoja Instytucja nie dostarczyła Ci metody uwierzytelnienia,         
która byłaby kompatybilna z Career Center, jesteś odpowiedzialny/a        
za przestrzeganie opisanych powyżej zasad. Aby Instytucja mogła        
zapewnić, że jesteś upoważniony/a do połączenia jako student tej         
Instytucji, musisz używać adresu e-mail przypisanego przez Instytucję        
przy rejestracji; 

● Jeśli Twoja Instytucja dostarczyła Ci metodę uwierzytelnienia, która         
jest kompatybilna z Career Center, będzie ona wykorzystywana, aby         
umożliwić Ci połączenie. W tym przypadku ponosisz       



odpowiedzialność za bezpieczeństwo tej metody uwierzytelniania,      
zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie między Tobą a          
Twoją Instytucją. Jeśli obawiasz się, że bezpieczeństwo Twojego        
hasła zostało naruszone, poinformuj Twoją Instytucję jak najszybciej,        
co umożliwi jej poinformowanie nas i podjęcie przez nas działań, aby           
chronić Twoje konto i Twoje dane, w tym unieważnienie dostępu do           
JobTeaser z tego konta. Ponadto, ze względu na korzystanie z          
metody uwierzytelniania wydanej przez Twoją Instytucję, Twoje dane        
będą musiały być wysyłane do nas przez Instytucję za każdym          
razem, kiedy nawiązujesz połączenie. Wyrażasz wyraźną zgodę na        
przesłanie takich danych zobowiązując się do przestrzegania       
niniejszych OWU. 

Dzięki uwierzytelnieniu z wykorzystaniem tej nazwy użytkownika i hasła         
(lub dowolnej innej metody uwierzytelniania ustalonej przez Instytucję),        
wszystkie działania wykonywane za pośrednictwem Serwisu będą       
przypisane Tobie. Dlatego też, w przypadku utraty metody        
uwierzytelniania, dopóki nie zostaniemy o tym fakcie poinformowani,        
pozostaniesz odpowiedzialny/a za wszystkie działania wykonywane oraz       
treści zamieszczone online za pośrednictwem tego konta. 

Zabronione jest wszelkie korzystanie z urządzeń automatycznych       
(robotów) lub metod mających na celu stworzenie konta Członka.         
JobTeaser może usunąć lub zablokować wszelkie konta naruszające        
niniejsze warunki użytkowania. 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

5.1 Twoja odpowiedzialność 

Twoja ogólna odpowiedzialność obejmuje: 

● poprawne funkcjonowanie Twojego sprzętu oraz Twojego dostępu        
do Internetu; 

● wszelkie szkody bezpośrednie lub pośrednie jakiegokolwiek       
rodzaju, spowodowane przez jakiekolwiek treści umieszczane przez       
Ciebie w Serwisie JobTeaser; 



● treści publikowane przez Ciebie w Serwisie JobTeaser, niezależnie         
od ich charakteru (nazwisko, imię, wynagrodzenie, data urodzenia        
itp.), składu lub pochodzenia (pobranie, publikacja, przekazanie lub        
udostępnienie itp.). 

Korzystanie z JobTeaser ogólnie, a z Twojego konta Członka w          
szczególności ma na celu wspieranie Cię w staraniach mających na          
celu integrację zawodową. Nie należy zatem korzystać z JobTeaser         
w niewłaściwy sposób; korzystanie z niego nie może np. prowadzić          
do publikowania online niezgodnych z prawem treści lub        
oświadczeń. 

Mówiąc ogólnie, zobowiązujesz się przestrzegać obowiązujących      
przepisów prawa, a w szczególności, zobowiązujesz się nie podejmować         
następujących działań (lista nie jest wyczerpująca): 

●  Korzystanie z tożsamości osoby trzeciej; 

● Umyślne publikowanie nieprawdziwych lub wprowadzających w       
błąd treści lub komentarzy; 

● Utrudnianie dostępu do Serwisu JobTeaser lub utrudnianie        
prawidłowego funkcjonowania Serwisu JobTeaser w jakikolwiek      
sposób; 

● Publikowanie treści naruszających prawa własności intelektualnej       
osób trzecich; 

● Publikowanie treści, które są rasistowskie, ksenofobiczne,       
antysemickie, homofobiczne, negacjonistyczne, pornograficzne,    
pedofilskie, odnoszą się do pornografii dziecięcej lub naruszają        
godność ludzką; 

● Publikowanie treści, które zachęcają do przemocy, samobójstwa,        
terroryzmu lub użycia, produkcji lub dystrybucji nielegalnych       
substancji, lub zachęcają do popełniania przestępstw lub wykroczeń        
lub stawania w ich obronie, szczególnie zbrodni przeciwko ludzkości; 

● Publikowanie treści, które są obraźliwe, szkalujące lub które         
naruszają prywatność, wizerunek lub prawa osób trzecich, są        



sprzeczne z porządkiem publicznym, prawem lub dobrymi       
obyczajami; 

● Publikowanie informacji handlowych lub promocyjnych z wyjątkiem        
publikacji po otrzymaniu naszej uprzedniej zgody wyrażonej na        
piśmie; 

● Publikowanie hiperłączy na Witrynie przekierowujących      
użytkowników do witryn, których treść jest sprzeczna z niniejszymi         
postanowieniami. 

Przypominamy, że uzyskanie dostępu lub pozostanie wewnątrz systemu        
komputerowego w wyniku oszustwa, utrudnianie lub zakłócanie       
funkcjonowania takiego systemu lub stanowiące oszustwo dodawanie       
lub zmienianie danych w systemie komputerowym stanowi przestępstwo        
karane na mocy prawa. 

W przypadku nieprzestrzegania któregokolwiek z wyżej wymienionych       
postanowień, zastrzegamy sobie prawo do zablokowania Twojego       
dostępu do wszystkich lub niektórych funkcji i usług oferowanych przez          
JobTeaser, lub do czasowego lub trwałego wycofania dostępu do         
Twojego konta, bez konieczności dokonania jakiegokolwiek wyjaśnienia       
lub wcześniejszego zawiadomienia. Możemy również dochodzić      
odszkodowania za szkody, które ponieśliśmy w wyniku takiego        
zachowania. 

W przypadku roszczenia lub skargi złożonej przez osobę trzecią i          
przekazanej do nas w związku z informacjami lub danymi         
opublikowanymi przez Ciebie, będziesz zobowiązany do      
natychmiastowego przedstawienia nam wszelkich wyjaśnień i      
uzasadnień i będziesz we wszystkich przypadkach ponosić       
odpowiedzialność wobec nas i osób trzecich, których prawa        
naruszyłeś/aś, z tytułu jakichkolwiek strat, jak również wszelkich        
konsekwencji Twoich działań, zgodnie z obowiązującymi przepisami       
prawa, w tym przepisami wiążącymi się z odpowiedzialnością karną. 

Jeśli zauważysz, że zachowanie jednego lub kilku Użytkowników        
Serwisu jest sprzeczne z powyższymi zasadami i jest dla Ciebie          



szkodliwe, możesz skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres          
abuse@jobteaser.com. 

5.2 Nasza odpowiedzialność 

Pamiętaj, że jeśli nie zostanie to wyraźnie określone w usłudze, nie           
sprawdzamy dokładności ani wiarygodności treści przesyłanych przez       
Ciebie za pośrednictwem Serwisu, w szczególności w odniesieniu do         
informacji, które nam przekazujesz (CV itp.). 

Podobnie, nie kontrolujemy treści ofert publikowanych przez Rekruterów        
lub Przedsiębiorców partnerskich za pośrednictwem Serwisu; podlegają       
one ich własnej odpowiedzialności. Dlatego też nie ponosimy        
odpowiedzialności za wszelkie przypadki niezgodności którejkolwiek z       
tych ofert z obowiązującymi przepisami prawa (prawo pracy, prawo         
dotyczące równości szans, itp.) lub za to, że są one sprzeczne z dobrymi             
obyczajami lub porządkiem publicznym. Nie ponosimy      
odpowiedzialności za wszelkie decyzje o zatrudnieniu lub       
niezatrudnieniu w związku z ofertą publikowaną za pośrednictwem        
Serwisu. 

Dołożymy wszelkich możliwych starań, aby zapewnić wysoką jakość        
dostępu i stałą dostępność Serwisu (24 godziny na dobę), nie jesteśmy           
jednak do tego zobowiązani. Zastrzegamy sobie prawo do przerywania         
lub czasowego zawieszania dostępu do Serwisu, bez wcześniejszego        
powiadomienia, w szczególności w celu przeprowadzenia konserwacji       
lub w przypadku działania siły wyższej, przy czym taka przerwa nie           
upoważnia do przyznania z tego tytułu odszkodowania. 

Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody       
jakiegokolwiek rodzaju, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie,       
wynikające z korzystania z JobTeaser. 

Podobnie, nie ponosimy odpowiedzialności za: 

● wszelkie awarie sieci lub serwerów lub jakiekolwiek inne zdarzenia          
będące poza naszą rozsądną kontrolą, które mogłoby uniemożliwić        
lub ograniczyć dostęp do Serwisu, a także elementy będące poza          
naszą kontrolą lub jakiekolwiek szkody, które mogą być        



spowodowane przez Twoje środowisko techniczne, w tym komputery,        
oprogramowanie, sprzęt sieciowy lub jakikolwiek inny sprzęt używany        
do uzyskiwania dostępu do lub korzystania z JobTeaser lub usług; 

● wykorzystanie informacji opublikowanych, usług dostępnych w       
Serwisie lub Twoich treści przez innego użytkownika Serwisu. 

 6. DANE OSOBOWE 
Twoje dane osobowe, gromadzone przez nas, gdy korzystasz z Serwisu          
to informacje, które udostępniasz nam dobrowolnie wypełniając doraźne        
formularze i, w stosownych przypadkach,dane logowania do JobTeaser.        
Jako „administrator danych” zgodnie z przepisami prawa       
obowiązującymi wobec informacji publikowanych w Serwisie lub       
dotyczących korzystania z Serwisu, niniejszym informujemy, że       
wszystkie przypadki przetwarzania danych były i nadal będą zgłaszane         
do CNIL [The Commission nationale de l’informatique et des libertés -           
francuski organ ds. ochrony danych]  pod numerem 2010059. 

Cel przetwarzania danych, rodzaj zbieranych danych, odbiorcy,       
informacje na temat tego jak długo dane są przechowywane i wysoki           
poziom zabezpieczeń wdrożonych w celu zabezpieczenia Twoich       
danych są opisane w „Polityce Prywatności", która została dołączona do          
niniejszych OWU. W związku powyższym prosimy o jej przeczytanie. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)        
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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, dalej: „Ustawa”),        
informujemy, że masz prawo dostępu do i korekty, wszelkich         
przetwarzanych przez nas danych osobowych, z którego możesz        
skorzystać pisząc do nas na adres: JobTeaser, 19 rue Blanche 75009,           
Paryż, Francja, wpisując „Ochrona Danych" w temacie listu lub         
wysyłając e-mail na adres: dataprotection@jobteaser.com. 



Zgodnie z wymogami prawa, poprosimy Cię wówczas o potwierdzenie         
tożsamości, aby upewnić się, że jesteś właścicielem danych zawartych         
we wniosku. 

Zgodnie z postanowieniami art. 38 tej ustawy, możesz również odmówić          
nam zezwolenia na przetwarzanie Twoich danych, pod warunkiem, że         
przedstawisz nam uzasadniony powód. Możesz również odmówić nam        
pozwolenia na wykorzystanie Twoich danych osobowych do celów        
promocyjnych, nie ponosząc opłat oraz bez podania przyczyny. Po         
prostu skontaktuj się z nami pod adresem e-mail podanym powyżej. 

Jeśli Twoje zapytanie dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez        
Twoją Instytucję lub danych, które zdecydowałeś/aś się wysłać do         
Rekrutera za pośrednictwem JobTeaser (CV, itp.) – na przykład w          
ramach procesu rekrutacji – każda z tych organizacji ma obowiązek          
przestrzegania obowiązujących ram prawnych. Aby skorzystać ze       
swoich praw, skontaktuj się z nimi bezpośrednio w sposób wskazany          
przez Instytucję lub Rekrutera, kiedy Twoje dane były zbierane lub          
wykorzystane. 

7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA I ZAMKNIĘCIE KONTA 
Zgodnie z postanowieniami L. 221-18 Francuskiego Kodeksu       
Konsumenta, możesz skorzystać z prawa do odstąpienia w ciągu         
czternastu dni od rejestracji w Serwisie. Aby wyrejestrować się z          
Serwisu, po prostu kliknij na link „usuń konto” w rubryce „moje konto”. 

W każdym przypadku możesz również wyrejestrować się z Serwisu, w          
dowolnej chwili klikając na link "usuń konto" w rubryce "moje konto". 

Ponadto, jeśli nie korzystałeś/aś z Twojego konta przez długi okres,          
może ono zostać usunięte przez JobTeaser. W związku z tym, zgodnie z            
naszą Polityką Prywatności, Twoje konto pozostanie aktywne tylko przez         
dwa lata od Twojego ostatniego połączenia. 

Skontaktujemy się z Tobą na podany przez Ciebie adres lub adresy           
e-mail zarówno kilka tygodni przed końcem tego okresu, jak również w           



dzień jego zakończenia, aby zapytać, czy chcesz zachować lub usunąć          
swoje konto. 

Jeśli po ukończeniu studiów w Twojej Instytucji, adres e-mail przypisany          
Tobie przez Instytucję zostanie usunięty lub jeśli stracisz dostęp do          
intranetu Instytucji, a tym samym do Career Center, wyślij wiadomość          
e-mail na adres contact@jobteaser.com, tak, żebyśmy mogli       
przeprowadzić niezbędne zmiany konfiguracyjne, dzięki czemu będziesz       
mógł/mogła kontynuować korzystanie z Serwisu. 

W każdym przypadku, po skutecznym zamknięciu Twojego konta, Twoje         
dane zostaną nieodwracalnie zanonimizowane. Wówczas będą one       
wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych (analiza częstości       
korzystania z funkcji Serwisu, analizy statystyczne aplikacji w        
odpowiedzi na opublikowane oferty itp.). 

Jeżeli po zamknięciu konta, chciałbyś/chciałabyś nadal korzystać z        
Serwisu, będziesz musiał/a założyć nowe konto i ponownie od początku          
przeprowadzić proces rejestracji. 

  

8. HIPERŁĄCZA 
Serwis zawiera informacje dostarczane przez witryny zewnętrzne lub        
linki do innych witryn, które nie zostały stworzone przez nas lub którymi            
nie zarządzamy. Nie weryfikujemy, czy witryny te są odpowiednie lub          
aktualne, ani czy zawarte na nich treści są dokładne i kompletne.           
Dlatego też korzystasz z tych informacji na własną odpowiedzialność,         
ponieważ my nie ponosimy odpowiedzialności za te treści. 

9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

9.1 Własność intelektualna JobTeaser 

Wszystkie elementy składające się na Serwis, w szczególności znaki         
towarowe, logo, tekst, dane, rysunki, grafiki, zdjęcia, animacje, dźwięk,         
kody komputerowe, układy, złożenia całości lub części elementu        
Serwisu, w tym dokumenty do pobrania, stanowią i pozostaną naszą          



własnością lub własnością osób uprawnionych. Projekt, format i        
zawartość Serwisu stanowią naszą wyłączną własność. 

Cała zawartość witryny (obrazy, teksty, filmy, bazy danych itp.)         
podlegają przepisom francuskiego i międzynarodowego prawa własności       
intelektualnej (np. prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, prawa        
dotyczącego baz danych itp.). Jeśli odkryjesz, że elementy publikowane         
w Serwisie naruszają prawa autorskie lub inne prawa chronione,         
skontaktuj się z JobTeaser wysyłając e-mail na adres:        
abuse@jobteaser.com lub pisząc na adres: JobTeaser.com, 19 rue        
Blanche 75009 Paryż. 

Umożliwiamy Ci przeglądanie zawartości naszego Serwisu wyłącznie do        
użytku osobistego i prywatnego, z wyłączeniem przeglądania jego treści         
lub rozpowszechniania ich do użytku publicznego. Jesteś upoważniony/a        
jedynie do reprodukowania treści Witryny w postaci cyfrowej na         
komputerze, z którego korzystasz, w celu przeglądania stron        
pokazanych przez Twoją przeglądarkę. Wszelkie inne użycia (takie jak         
między innymi odtwarzanie znaków towarowych i logo, pobieranie        
całości lub części baz danych itp.) są zabronione, o ile nie otrzymasz            
naszej wyraźnej uprzedniej zgody. 

9.2. Twoja własność intelektualna 

Jesteś i pozostaniesz wyłącznym posiadaczem wszelkich praw do treści         
publikowanych za pośrednictwem Serwisu („Treści Użytkownika"), w       
związku z czym ponosisz za nie wyłączną odpowiedzialność. 

Publikując Treści Użytkownika w Serwisie, przyjmujesz do wiadomości,        
że udzielasz JobTeaser bezpłatnej, niewyłącznej licencji obowiązującej       
na całym świecie, która może być przeniesiona lub sublicencjonowana,         
do uzyskiwania dostępu, przechowywania, używania, powielania,      
adaptacji, publikowania i przetwarzania danych opublikowanych w       
Serwisie w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania usług       
oferowanych przez JobTeaser. 

10. STRUKTURA KONTRAKTOWA 



W skład struktury kontraktowej mającej zastosowanie do Serwisu        
(„Umowa”) wchodzą następujące dokumenty wymienione w porządku       
malejącym według ważności: 

●  Wszelkie Szczególne Warunki; 

●  Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania; 

●  Polityka Prywatności JobTeaser. 

W przypadku sprzeczności między poszczególnymi dokumentami,      
dokument wyższego rzędu będzie wiążący dla danego zobowiązania. 

11. OKRES OBOWIĄZYWANIA - WYPOWIEDZENIE 
Okres obowiązywania Umowy jest nieokreślony i znajduje zastosowanie        
do Ciebie podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu JobTeaser, a          
zwłaszcza aż do zamknięcia Twojego konta Członka. 

12. DOWÓD 
Zgodnie z przepisami Francuskiego Kodeksu Cywilnego, przyjmujesz       
również do wiadomości i zgadzasz się, by cyfrowe dane zapisywane na           
naszych serwerach lub umieszczone pod naszą kontrolą i        
przechowywane w warunkach rozsądnej ochrony były uznawane za        
dowód korzystania z usługi lub innej komunikacji (e-maili, Twoich         
połączeń z Serwisem, itp.) między nami. 

Te zapisy komputerowe są dopuszczalne na tych samych warunkach i          
mają tę samą wartość dowodową, co dowolny dokument sporządzony,         
otrzymany lub przechowywany w formie pisemnej i będą uznane za          
autentyczne przez Ciebie i nas, dopóki nie zostanie udowodnione         
inaczej. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności między zapisami,       
wiążące będą zapisy przechowywane w naszym systemie       
komputerowym, o ile nie zostanie udowodnione inaczej. 

13. WAŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ UMOWNYCH 
Jeśli którekolwiek postanowienia niniejszej Umowy okażą się nieważne        
w związku z jakimkolwiek obowiązującym przepisem prawa lub        



prawomocną decyzją sądu, uznane one zostaną za nieistniejące i         
pozostające bez wpływu dla ważności niniejszej Umowy oraz jej         
pozostałych postanowień. 

14. NIEZRZEKANIE SIĘ PRAWA PRZEZ STRONĘ 
Jeśli którakolwiek ze stron nie wymaga stosowania któregokolwiek        
postanowienia zawartego w Umowie lub zgadza się go nie wykonywać,          
stale lub czasowo, nie będzie to traktowane jako równoznaczne ze          
zrzeczeniem się przez tę stronę jej praw wynikających z tego          
postanowienia. 

15. ZMIANA OGÓLNYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA 
Wraz z rozwojem oferowanych przez nas funkcji w Serwisie         
zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji dokumentów        
stanowiących Umowę (OWU, Polityka Prywatności, itp.). Powiadomimy       
Cię o wszelkich wprowadzonych zmianach za pośrednictwem Serwisu        
lub wysyłając wiadomości e-mail na podane przez Ciebie adresy e-mail. 

Zmiany wejdą w życie miesiąc po tym, gdy zostaniesz o nich           
poinformowany. 

16. KORZYSTANIE Z E-MAILA 
Zgodnie z przepisami Francuskiego Kodeksu Cywilnego, niniejszym       
wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas drogą e-mailową wszelkich         
informacji niezbędnych do subskrybowania lub świadczenia Usługi jak        
również, ogólnie, wszelkich informacji wysyłanych w związku ze        
stosowaniem OWU lub, bardziej ogólnie, Umowy. W tym celu będziemy          
używać podanego przez Ciebie adresu lub adresów e-mail. 

17. JURYSDYKCJA ORAZ PRAWO WŁAŚCIWE 
Dla celów oceny ich ważności, interpretacji i wykonywania, niniejsze         
OWU podlegają prawu francuskiemu. 

W przypadku sporu konsumenckiego, poinformuj nas na piśmie o         
napotkanym przez Ciebie problemie pisząc do nas na następujący         



adres: JobTeaser.com, 19 rue Blanche 75009 Paryż, Francja. Jeżeli nie          
będziesz usatysfakcjonowany/a zaproponowanymi rozwiązaniami, lub     
jeśli spór dotyczy subskrypcji na jedną lub kilka oferowanych przez nas           
usług online, możesz skorzystać z usługi mediacji. 

W przypadku braku polubownego porozumienia, spór zostanie poddany        
wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych na obszarze właściwości Sądu        
Apelacyjnego w Paryżu, bez względu na liczbę pozwanych lub         
wprowadzenie do postępowania stron trzecich 

 


