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I.
POSTANOWIENIAOGÓLNE
Serwis internetowy Careerhouse.pl działający pod adresem https://careerhouse.pl/
prowadzony jest przez PROTECT CAREER HOUSE OSTAPIUK PIOTR, NIP: 5632189112,
REGON: 060341177, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.
Kopernika 26A/19, 05-091 Ząbki, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@careerhouse.pl,
tel.+48509506221.
Serwishttps://careerhouse.pl/
działanazasadachokreślonychwniniejszymRegulaminie.
Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis
https://careerhouse.pl/ , zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i
rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, prawa i obowiązki
Użytkowników, Agencji, Pracodawcy, Usługodawcy, związane z korzystaniem z serwisu, a
takżetrybpostępowaniareklamacyjnego.
Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług
elektronicznych serwisu https://careerhouse.pl/ , zobowiązany jest do przestrzegania
postanowieńniniejszegoRegulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz.
1204 ze zm.) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
orazinnewłaściweprzepisyprawapolskiego.
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II.
DEFINICJE
AGENCJA - jednostka organizacyjna świadcząca usługi w zakresie pośrednictwa pracy,
pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego,
doradztwa personalnego i pracy tymczasowej, posiadająca certyfikat marszałka
województwa właściwego dla siedziby Agencji, potwierdzający wpis do rejestru podmiotów
prowadzących agencje zatrudnienia, której uprawniony pracownik lub przedstawiciel
dokonał Rejestracji w Serwisie w celu udziału w Procesie Rekrutacji i przesłania informacji o
kandydatach.
FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu
umożliwiającywysyłaniewiadomościdoUsługodawcy.
FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu
umożliwiającystworzenieKontaodpowiadającegokonkretnemuUsługobiorcy.
KANDYDAT - osoba fizyczna, której Profil został zarejestrowany i zgłoszony przez Agencję w
ramachprowadzonegoProcesuRekrutacjiwSerwisiepoprzezopcję„Zgłośkandydata”.
KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez
Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym
gromadzonesądaneUsługobiorcy.
NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikom na subskrybowanie i
otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji
pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu. Subskrypcja Newsletterów jest
bezpłatna. Każdy Użytkownik może zablokować możliwość wysyłania Newsletterów przez
Serwis.Serwisoferuje3rodzajenewsletterów:
6.1.Newsletter
ogólny – wysłany do Użytkowników zarejestrowanych i
niezarejestrowanych,którzyzamówilisubskrypcjęNewsletterawSerwisie,
6.2.Newsletter z listą opublikowanych Procesów rekrutacji w Serwisie, kierowany do
UżytkownikówAgencji,wysyłanycodzienniewdnirobocze,
6.3.Newsletter z bieżącymi, istotnymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania Serwisu
wysyłanydoUżytkownikówpracodawcyiagencji,wysyłanynieregularnie.
OKRES KARENCJI - okres następujących po sobie kolejnych trzech miesięcy począwszy od
dnia przystąpienia do pracy określonego Kandydata (Okresy Karencji poszczególnych
Kandydatów nie sumują się), gdy Pracodawca ma prawo zgłosić Usługodawcy, że
zatrudniony Kandydat nie spełnia wymagań stanowiska określonych w rekrutacji (sekcja
wymagania konieczne) i stosunek pracy z Kandydatem został rozwiązany, zostało złożone
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wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron lub stosunek pracy nie został przedłużony. W
szczególnych przypadkach długość Okresu Karencji może zostać skrócona lub wydłużona
pod
warunkiemuzyskaniazgody
zaangażowanychwdanyProcesAgencji.
8. PRACODAWCA - osoba prawna, jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna zatrudniająca
pracowników, będąca odrębnym pracodawcą, której uprawniony pracownik lub
przedstawiciel dokonał Rejestracji w Serwisie w celu prowadzenia Procesu Rekrutacji i
otrzymywaniainformacjioKandydatach
9. PROCES REKRUTACJI - ogłoszenie Pracodawcy zamieszczone w Serwisie, zawierające w
szczególności opis stanowiska, na które poszukiwany jest Kandydat oraz warunki współpracy
zAgencjąiSerwisem.
10. PROFIL KANDYDATA – informacje na temat Kandydata wraz z załączonymi dokumentami
dodatkowymi przekazywane przez Agencję Pracodawcy w Procesie rekrutacyjnym
stanowiące podstawę oceny Kandydata. Obowiązkowym dokumentem w Profilu Kandydata
jest CV Kandydata - curriculum vitae, życiorys przedstawiający w szczególności
wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Kandydata. Dane osobowe oraz
informacjedotyczącedanychkontaktowychKandydatamogązostaćukryteprzezAgencję.
11. REGULAMIN-niniejszyregulaminSerwisu.
12. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy careerhouse.pl działający pod adresem
https://careerhouse.pl/.
13. USŁUGODAWCA - PROTECT CAREER HOUSE OSTAPIUK PIOTR, NIP: 5632189112, REGON
:
060341177,ul.Kopernika26A/19,05-091Ząbki.
14. USŁUGOBIORCA (UŻYTKOWNIK) - Użytkownik Agencji oraz Użytkownik Pracodawcy
posiadającyKontowSerwisie,orazUżytkownikniezarejestrowany.
15. UŻYTKOWNIK AGENCJI - pracownik lub przedstawiciel Agencji, który działając w imieniu
Agencji dokonał Rejestracji w Serwisie w celu prowadzenia lub udziału w Procesie rekrutacji
zapośrednictwemSerwisu.AgencjamożeposiadaćwięcejniżjednegoUżytkownika.
16. UŻYTKOWNIK PRACODAWCY - pracownik lub przedstawiciel Pracodawcy, który działając
w imieniu Pracodawcy dokonał Rejestracji w Serwisie w celu prowadzenia lub udziału w
Procesie rekrutacji za pośrednictwem Serwisu. Pracodawca może posiadać więcej niż
jednegoUżytkownika.
17. UŻYTKOWNIK NIEZAREJESTROWANY - Użytkownik Serwisu, który nie dokonał rejestracji
danych w Serwisie i nie jest dla niego prowadzone Konto, mogący skorzystać tylko z usługi
FormularzaKontaktowegoorazNewsletteraogólnego.
18. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na
rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem
4

SerwisukorzystaniezUsługElektronicznychtakichjak:
18.1. prowadzenieKontawSerwisie,
18.2. korzystaniezFormularza
Kontaktowego,
18.3. korzystaniezNewslettera
19. WYNAGRODZENIE - wynagrodzenie netto płatne przez Pracodawcę z tytułu zatrudnienia
Kandydata,któregoProfilzostał
przekazanyzapośrednictwemSerwisu.
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III.
WARUNKIZAWIERANIAUMÓWOŚWIADCZENIEUSŁUGELEKTRONICZNYCH
Głównym celem działania Serwisu jest udostepnienie miejsca on-line, gdzie spotykają się
Pracodawcy i Agencje rekrutacyjne, aby w sposób efektywny prowadzić współpracę w
zakresieProcesówrekrutacji.
Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza
Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania
wiadomościalbozaprzestaniakorzystaniazFormularzaprzezUżytkownika.
Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera
zawieranajestnaczasnieoznaczony.
Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana
jest na czas nieoznaczony i następuje z chwilą przesłania Formularza Rejestracji przez
UżytkownikaiakceptacjiRegulaminu.
Zawierając Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta
Użytkownikjednocześnieoświadcza,że:
5.1.podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, zgodne ze stanem
faktycznymoraznienaruszająjakichkolwiekprawosóbtrzecich,
5.2.działa w imieniu i na rzecz Pracodawcy lub Agencji, której dane wprowadził w
formularzuRejestrowymw
Serwisie,
5.3.zapoznałsięztreściąRegulaminu,akceptujeizobowiązujesięgoprzestrzegać.
Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza Rejestracji przez Użytkownika, Usługodawca
zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkownika w Formularzu
Rejestracji.

W przypadku uzasadnionej wątpliwości, Usługodawca może poprosić o dokument
potwierdzający, że Użytkownik działa w imieniu lub jest przedstawicielem Pracodawcy lub
Agencji.
7. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza Rejestracji oraz pozytywnej weryfikacji danych w
Formularzu Rejestracji Użytkownik otrzyma od Usługodawcy dostęp do indywidualnego
Konta, o nazwie odpowiadającej podanemu przez Użytkownika przy rejestracji adresowi
pocztyelektronicznej.
8. Usługobiorca zobowiązany jest każdorazowo niezwłocznie aktualizować dane zamieszczane
przez niego w Serwisie, w szczególności informacje o zmianie aktualnego i obsługiwanego
adresu poczty elektronicznej, który to adres będzie wykorzystywany do kontaktu w ramach
realizacjiUsługElektronicznych.
9. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do
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Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia
lub
utraty.
10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługujesięUsługodawca:
10.1. komputerzdostępemdoInternetu,
10.2. dostępdopocztyelektronicznej,
10.3. przeglądarkainternetowa.
11. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności
intelektualnejosóbtrzecich
12. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania kompletnych danych zgodnych ze stanem
faktycznym.
13. Usługobiorcęobowiązujezakaz
dostarczaniatreściocharakterzebezprawnym.
14. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto
Użytkownika bez podania przyczyny, w szczególności, gdy Usługodawca poweźmie
uzasadnioną informację, że Usługobiorca naruszył postanowienia Regulaminu, przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, cudze dobra osobiste lub uzasadnione
interesy Agencji, Pracodawcy lub Usługodawcy. W przypadku zaistnienia przesłanek, o
których mowa w niniejszym punkcie Usługodawca będzie również uprawniony do
zablokowaniaizaprzestaniaświadczeniaUsługnarzeczAgencjilubPracodawcy.
15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia części lub całości danych dotyczących
Procesów rekrutacji, dla których minęło co najmniej 24 miesięcy od daty zakończenia
rekrutacji dla Procesów rekrutacji, dla których nie wybrano Kandydata lub daty zakończenia
OkresuKarencjidlaProcesówrekrutacji,dlaktórychwybranoKandydata.
16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia danych Użytkowników, Pracodawców i
Agencji, jeśli Konto nie jest aktywnie wykorzystywane do udziału w Procesach
rekrutacyjnychodconajmniej24miesięcy.
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IV.
WARUNKIŚWIADCZENIAUMÓWOŚWIADCZENIEUSŁUGELEKTRONICZNYCH
1. Użytkownik Agencji, z chwilą pozytywnej weryfikacji danych zawartych w Formularzu
Rejestracji otrzymuje możliwość przeglądania w Serwisie danych dotyczących Procesów
rekrutacji i uczestniczenia w nich, między innymi do zgłaszania Propozycji współpracy w
ramachProcesuRekrutacjioraz
zgłaszaniaProfiliKandydatów.
2. Użytkownik Pracodawcy ma możliwość akceptacji lub odrzucenia Propozycji współpracy w
ramach danego Procesu Rekrutacji. Akceptacja Propozycji współpracy wydawana jest dla
Agencji, co oznacza, że każdy z Użytkowników Agencji będzie mógł wysłać Profil
Kandydata. Użytkownik Agencji jest uprawniony do zgłaszania Profili Kandydatów w
każdym Procesie rekrutacji zamieszczonym w Serwisie, przy czym najpierw wymagana jest
każdorazowoakceptacjaPropozycjiwspółpracyprzezUżytkownikaPracodawcy.
3. Użytkownik Agencji może wycofać się z Propozycji współpracy w dowolnym momencie, o
czymUżytkownikPracodawcyzostaniepoinformowany.
4. Po dokonaniu przez Użytkownika Pracodawcy akceptacji Propozycji współpracy,
Użytkownik Agencji będzie uprawniony do przesłania Pracodawcy Profili Kandydatów w
Serwisie. Użytkownik Agencji zobowiązany jest zgłaszać wyłącznie Kandydatów
spełniających wymagania konieczne Pracodawcy określone w Procesie rekrutacji, którzy
wydali wszelkie wymagane prawem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata
wcelachProcesurekrutacji.
5. Agencja ma obowiązek uzyskać i przechowywać wszelkie wymagane prawem zgody
Kandydata na przetwarzanie danych osobowych Kandydata w celach rekrutacyjnych,
w szczególności na potrzeby udziału w Procesach rekrutacji prowadzonych za
pośrednictwemSerwisu.
6. Kandydat może zostać wycofany przez Użytkownika Agencji na każdym etapie Procesu
rekrutacji,oczymUżytkownikPracodawcyzostaniepoinformowany.
7. Kandydat może zostać odrzucony przez Użytkownika Pracodawcy na każdym etapie Procesu
rekrutacji,oczymUżytkownikAgencjizostaniepoinformowany.
8. Wszyscy Kandydaci zgłoszeni w ramach jednego Procesu rekrutacji mogą zostać odrzuceni
przezUżytkownikaPracodawcy.
9. W każdym momencie Użytkownik Pracodawcy ma możliwość zakończyć Proces Rekrutacji
bez wyboru Kandydata z powodu uzasadnionych przyczyń. W takim przypadku Użytkownik
Pracodawcy zobowiązany jest poinformować o tym fakcie oraz o przyczynach swojej decyzji
UżytkownikówAgencjiwSerwisie,którzyzgłosiliPropozycjęwspółpracy.
9

10.

W przypadku zatrudnienia Kandydata, Użytkownik Pracodawcy ma obowiązek
poinformowania o fakcie zatrudnienia Usługodawcę i Użytkownika Agencji w Serwisie
najpóźniej 5 dnia roboczego od dnia rozpoczęcia świadczenia pracy przez Kandydata pod
rygoremutratyprawadoOkresuKarencji.
11. Użytkownicy zobowiązani są do udzielania informacji zwrotnej do 5 dni roboczych od dnia
otrzymaniainformacjilubodpodjęciajakiejkolwiekakcjiwProcesieRekrutacji.
12. Użytkownik Agencji nie może użyć żadnych informacji opublikowanych na platformie w
celu identyfikacji Pracodawcy z zamysłem bezpośredniego kontaktu przed akceptacją
PropozycjiWspółpracy.
13. Agencja i Pracodawca nie mogą kontaktować się w celu przedstawienia Pracodawcy
Kandydatów na stanowiska określone w Procesie Rekrutacji, w sposób pomijający Serwis lub
wykluczającyudziałSerwisuwProcesieRekrutacji.
14. Agencja i Pracodawca zobowiązują się nie podejmować jakichkolwiek działań, które
miałybynaceluobejściepostanowieńRegulaminu.
15. Agencja i Pracodawca, którzy wcześniej nie współpracowali ze sobą i nawiązali kontakt za
pośrednictwem Serwisu zobowiązują się, że nie będą podejmować jakiejkolwiek
współpracy w zakresie projektów rekrutacyjnych w sposób inny, niż poprzez Serwis, przez
okres 12 miesięcy liczony od daty zakończenia ostatniego Procesu rekrutacyjnego, w który
zaangażowanebyłyobiestrony.
16. Wszelkie próby ominięcia zakazu określonego w pkt 12, 13, 14 i 15 niniejszego rozdziału
mogą skutkować karą umowną w wysokości 30 000 zł oraz natychmiastowym usunięciem
wszystkichKontUżytkowników
AgencjiiPracodawcy.
17. W przypadku, gdy Agencja i Pracodawca współpracują ze sobą przy Procesie rekrutacyjnym
przed publikacją tego Procesu w Serwisie, a następnie już po publikacji Procesu Pracodawca otrzymał i zaakceptował Propozycję współpracy przy tym Procesie od Agencji to Użytkownik Agencji jest zobowiązany w ciągu 48 godzin od momentu akceptacji
Propozycji współpracy do poinformowania Serwisu o toczącej się wcześniej współpracy
załączając niezbędną dokumentację. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku
przyjmuje się, że poszukiwania kandydatów przez Agencję następowały z myślą o
zgłoszeniuichPracodawcyprzezSerwisiobowiązujązasadyniniejszegoRegulaminu.
18. Agencja i Pracodawca zobowiązane są do nieprzekazywania informacji uzyskanych w
związku z prowadzeniem Konta oraz świadczenia pozostałych Usług w Serwisie
jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu, którego dana
informacjadotyczy.
19. Agencja i Pracodawca zobowiązane są do wykorzystywania informacji uzyskanych w związku
10

z prowadzeniem Konta oraz świadczenia pozostałych Usług w Serwisie wyłącznie w celu
prawidłowejrealizacjidanegoProcesurekrutacyjnego.
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V.
WYNAGRODZENIE
1. W przypadku zatrudnienia przez Pracodawcę Kandydata, którego Profil został zgłoszony w
Serwisie w Procesie rekrutacji na rzecz Pracodawcy, Pracodawca zobowiązany jest do zapłaty
WynagrodzenianarzeczUsługodawcy.
2. PracodawcazobowiązanyjestdozapłatyWynagrodzenianarzeczUsługodawcyzawszegdy:

3.

4.

5.
6.

2.1. zatrudnienie Kandydata nastąpi w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia w
Serwisie Procesu rekrutacji, w którym wybrano innego kandydata zgłoszonego za
pośrednictwemSerwisu,
2.2. zatrudnienie Kandydata nastąpi w terminie do 24 miesięcy od dnia zakończenia w
Serwisie Procesu rekrutacji, który został zakończony bez wyboru jakiegokolwiek
KandydatazgłoszonegozapośrednictwemSerwisu,
2.3. zatrudnienie Kandydata nastąpi, a Użytkownik Pracodawcy nie zakończył w Serwisie
Procesurekrutacji.
Dla uniknięcia wątpliwości, przez zatrudnienie Kandydata rozumieć należy zawarcie umowy
o pracę lub umowy cywilnoprawnej pomiędzy Kandydatem a Pracodawcą lub podmiotem
powiązanym,równieżpoprzezumowylubporozumienia.
WysokośćWynagrodzenianarzeczUsługodawcywynosi:
4.1.jeśli Kandydat został zgłoszony w jednym Procesie rekrutacji w Serwisie i zatrudniony
na to stanowisko to obowiązuje kwota Wynagrodzenia za Proces rekrutacji określona
przezUżytkownikaPracodawcywProcesierekrutacji,
4.2.jeśli Kandydat został zgłoszony w więcej niż jednym Procesie rekrutacji w Serwisie to
obowiązuje wysokość Wynagrodzenia określona przez Użytkownika Pracodawcy w
Procesierekrutacji,wktórymKandydatzostałzatrudniony,
4.3.jeśli Kandydat został zatrudniony na inne stanowisko niż ogłoszone w Serwisie to
obowiązuje wysokość Wynagrodzenia określona przez Użytkownika Pracodawcy w
ostatnim opublikowanym Procesie rekrutacji w Serwisie, na który został zgłoszony
Kandydat,oilestronynieuzgodniąinaczej.
W ramach prowadzonego Procesu rekrutacji można zatrudnić więcej niż jednego Kandydata
iobowiązekzapłatyWynagrodzeniaodnosisiędokażdegozatrudnionegoKandydata.
Jeśli Profil tego samego Kandydata zostanie zarejestrowany i przesłany Pracodawcy przez
więcej niż jednego Użytkownika różnych Agencji, wówczas pierwszeństwo do wypłaty
Wynagrodzenia za Proces Rekrutacji ma Agencja, która jako pierwsza przesłała Profil
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Kandydata za pomocą akcji „Zgłoś Kandydata” zgodnie z datą i godziną zarejestrowaną w
Serwisie.
7. Jeżeli Profil Kandydata zostanie zgłoszony Pracodawcy przez Agencję za pośrednictwem
Serwisu oraz ten sam Kandydat zgłosi się bezpośrednio do Pracodawcy, pozyskując wiedzę o
Procesie rekrutacyjnym od tej Agencji, to w przypadku zatrudnienia tego Kandydata przez
Pracodawcę,Pracodawcabędzie
zobowiązanydozapłatyWynagrodzenia.
8. Jeżeli Profil Kandydata zostanie zgłoszony Pracodawcy przez Agencję za pośrednictwem
Serwisu, a jednocześnie Pracodawca pozyskał tego samego Kandydata z użyciem innych
kanałów informacyjnych do 12 miesięcy przed zgłoszeniem Profilu Kandydata w Serwisie
przezAgencję,towprzypadkuzatrudnieniategoKandydataPracodawcaniebędzie

9.

10.

11.

12.

zobowiązany do zapłaty Wynagrodzenia, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 7 niniejszego
rozdziału. Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania Usługodawcy o źródle
pozyskaniapracownikawrazzprzedstawieniemniezbędnychdowodów.
WynagrodzeniezaProcesRekrutacjijestpłatnenapodstawiefakturyVAT,obejmuje:
Prowizję Career House należną Usługodawcy za usługi rekrutacyjne poprzez wykorzystanie
Serwisucareerhouse.pl,wwysokości18%rocznegowynagrodzeniazasadniczegokandydata
.
Z dniem potwierdzenia z Kandydatem ostatecznych warunków zatrudnienia, ale nie później
niż 5 dnia roboczego od dnia rozpoczęcia świadczenia pracy przez Kandydata Użytkownik
Pracodawcy ma obowiązek poinformować o tym fakcie Agencję za pośrednictwem e-maila
na adres biuro@careerhouse.pl lub telefonicznie pod numerem 509 506 221 pod rygorem
utratyprawadoOkresuKarencji.
Na podstawie informacji opisanej w pkt 10 niniejszego rozdziału Usługodawca wystawi
Pracodawcy fakturę VAT na kwotę netto odpowiadającą: wysokości 18% rocznego
wynagrodzeniazasadniczegokandydata.
Negocjacje wysokości prowizji serwisu careerhouse.pl jest uzależniona od współpracy
między usługodawcą oraz usługobiorca. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie
przezUsługodawcę.

13. Pracodawca jest zobowiązany do zapłaty faktur, o których mowa w pkt 11 niniejszego
rozdziału w terminie 14 dni od ich wystawienia, jeśli indywidualne ustalenia między
PracodawcąaSerwisemniestanowiąinaczej.
14. W przypadku zwłoki w płatności kwoty stanowiącej Wynagrodzenie Agencji, trwającego
powyżej14dni,PracodawcyniebędzieprzysługiwałouprawnienieztytułuOkresuKarencji.
15. Usługodawca ma prawo do wystawienia faktury w przypadku zatrudnienia Kandydata przez
Pracodawcę i niedopełnienia przez niego obowiązku poinformowania Usługodawcy o
zatrudnieniuKandydata.
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16. Jeżeli w Okresie Karencji umowa zawarta pomiędzy Pracodawcą, a zatrudnionym
Kandydatem zostanie rozwiązana, nieprzedłużona lub wypowiedziana przez którąkolwiek ze
stron z przyczyn leżących po stronie Kandydata, Pracodawcy przysługiwać będzie nowy
kandydat na daną pozycję lub podobną pozycję w tych samych ramach wynagrodzeniowych
bez dodatkowych kosztów w okresie do 3 miesięcy. Podany okres ważny jest tylko podczas
okresu, w którym pracodawca czynnie szuka pracownika na dana pozycję lub pozycję o
podobnymcharakterzeorazopodobnymwynagrodzeniu.
Uruchomienie procesu rekompensaty za powyżej przedstawiony przypadek jest możliwy pod
warunkiem poinformowania Usługodawcy przez Pracodawcę o rozwiązaniu,
nieprzedłużeniu lub wypowiedzeniu umowy najpóźniej do ostatniego dnia Okresu Karencji
oraz przekazania drogą elektroniczną skanu dokumentów potwierdzających okoliczność
rozwiązania, nieprzedłużenia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie
Kandydata.
17. Przed skorzystaniem z prawa rekompensaty, o którym mowa w pkt 16 niniejszego rozdziału,
Pracodawca ponownie opublikuje Proces Rekrutacji w Serwisie oraz zaakceptuje Propozycję
współpracy od Użytkownika Agencji, która przedstawiła Profil poprzednio zatrudnionego
Kandydata.
18. W sytuacji, gdy Pracodawca w wyniku powtórzonego Procesu rekrutacji nie znajdzie
odpowiedniego Kandydata, Pracodawca ma możliwość odzyskania 50% prowizji zapłaconej
przy rekrutacji pierwszego kandydata o którym mowa w pkt 16 niniejszego rozdziału. Jest to
możliwe jeśli Pracodawca złoży pisemną prośbę tytułem „Odzyskanie 50% prowizji z
powodu braku Kandydatów spełniających oczekiwania Usługobiorcy” o odzyskanie części
prowizji przedstawionej w tym punkcie. Usługodawca po rozpatrzeniu danego przypadku w
terminie 14 dni od daty uznania prośby Pracodawcy przeleje pieniądze na konto
Usługobiorcy.
19. W przypadku ponownego zatrudnienia Kandydata przez Pracodawcę lub podmiot powiązany
w terminie do 12 miesięcy od dnia rozwiązania z tym Kandydatem umowy, Pracodawca
będzie zobowiązany do ponownej zapłaty kwoty zwróconej mu uprzednio na zasadach
określonychwniniejszymrozdziale.
20. Z dniem następującym po dniu zakończenia Okresu Karencji, Agencja uprawniona będzie do
wystawienia Usługodawcy faktury VAT na kwotę netto odpowiadającą wysokości
WynagrodzeniaAgencji.
21. Usługodawca jest zobowiązany do uregulowania faktury w terminie 14 dni od jej otrzymania
pod warunkiem wcześniejszego uregulowania płatności (dotyczącej tego samego
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Kandydata)przezPracodawcę.
22. W przypadku nieuregulowania płatności przez Pracodawcę, faktura wystawiona przez
Agencję zostanie uregulowana przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia dokonania
zapłaty przez Pracodawcę albo na żądanie Agencji Usługodawca dokona na rzecz Agencji
przelewu wierzytelności przysługującej mu wobec Pracodawcy z tytułu nieuregulowanej
płatności, celem umożliwienia Agencji samodzielnego dochodzenia roszczeń wobec
Pracodawcy. Dla uniknięcia wątpliwości postanawia się, że zapłata przez Pracodawcę kwoty
stanowiącej Wynagrodzenie Agencji stanowi warunek zobowiązania Usługodawcy do
zapłatytejżekwotyAgencji.
23. Istnieją dwie możliwości zamieszczenia ogłoszenia o prace dla użytkowników zalogowanych
nastroniecareerhouse.pl:
23.1bezpłatnenaokres1miesiąca
23.2płatnewwysokości100złza2
tygodnielub150złzamiesiąc.Pakietobejmuje3
wyróżnioneogłoszeniaopracę,transakcjeobsługiwanesąwformieon-lineprzez
przelewy24.pl,opłatazaogłoszeniapobieranajestzgóryiniepodlegazwrotowi.
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VI.
WARUNKIROZWIĄZYWANIAUMÓWOŚWIADCZENIEUSŁUGELEKTRONICZNYCH
1. WypowiedzenieumowyoświadczenieUsługiElektronicznej:
I.1 Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez
wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem
pocztyelektronicznejnaadres:biuro@careerhouse.pl.
I.2 Usługodawca ma prawo zamknąć Procesy rekrutacji prowadzone przez Użytkownika
Pracodawcy, rozwiązać Umowę, w tym usunąć Konto Użytkownika Usługobiorcy w
następującychprzypadkach:
a. naruszeniaprzezUżytkownikaistotnychpostanowieńRegulaminu,
b. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa
Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób
trzecichlubuzasadnioneinteresyUsługodawcy,
c. umieszczania przez Użytkownika lub Pracodawcę lub Agencję treści niezgodnych z
obowiązującymiprzepisamiprawa,
d. wykorzystywania przez Użytkownika lub Pracodawcę lub Agencję Usługi
niezgodniezjejprzeznaczeniem,
e. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o
przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym
dalszeświadczenieUsług,
Umowawtakimwypadkuwygasapoupływie7dnioddniazłożeniaoświadczeniawolio
jej
wypowiedzeniu(okreswypowiedzenia).
I.3 Wypowiedzenieprowadzidoustaniastosunkuprawnegozeskutkiemnaprzyszłość.
I.4 Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi
Elektronicznejwkażdymczasiewdrodzeporozumieniastron.
I.5 O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Pracodawcę lub
Agencję (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 48 godzin od
rozwiązania.
I.6 Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz
Użytkownika lub Pracodawcy lub Agencji, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało
onozałożoneporazkolejnypousunięciuKontawynikającymznaruszeniaRegulaminu.
I.7 Usunięcie danych Usługobiorców następuje bez zbędnej zwłoki w momencie
wpłynięciazgłoszeniadoSerwisu.
I.8 Usunięcie danych Agencji i Pracodawców odbywa się na zasadach porozumienia stron
16

zewzględunaprawaiobowiązkiwynikającezniniejszegoRegulaminu.
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3.
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VII.
TRYBPOSTĘPOWANIAREKLAMACYJNEGO
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę za
pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty
elektronicznejnaadres:biuro@careerhouse.pl.
W wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości
oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie
reklamacjiprzezUsługodawcę.
Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w
terminie14dni.
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail
Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez
Usługobiorcęsposób.
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VIII.
WŁASNOŚĆINTELEKTUALNA
Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem
https://careerhouse.pl/ korzystają z ochrony prawno-autorskiej i (z wyjątkiem treści
zamieszczanych przez Użytkowników) są własnością PROTECT CAREER HOUSE
OSTAPIUK PIOTR, NIP: 5632189112, REGON: 060341177, adres miejsca wykonywania
działalności i adres do doręczeń: ul. Kopernika 26A/19, 05-091 Ząbki. Usługobiorca
ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą
następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://careerhouse.pl/, bez
zgodyUsługodawcy.
Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody
Usługodawcy lub Pracodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść
oraz zawartość strony https://careerhouse.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego
przysługującego Usługodawcy lub Pracodawcy i skutkuje odpowiedzialnością
cywilnoprawnąorazkarną.
Agencja nie może kopiować i publikować ogłoszeń lub informacji rekrutacyjnych w
postaci uzyskanej od Pracodawcy bez wyraźnej zgody Pracodawcy. Agencja odpowiada
zanaruszeniaprawautorskichspowodowanetakimdziałaniem.
Agencja może publikować ogłoszenia lub informacje rekrutacyjne w zmodyfikowanej
postaci nienaruszającej praw autorskich Pracodawcy bez zgody Pracodawcy w
przypadku gdy w publikowanej treści nie ma informacji ułatwiającej identyfikację
danegoPracodawcy.
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IX.
OCHRONADANYCHOSOBOWYCH
1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników, Pracodawców, Agencji oraz
Kandydatów w zakresie niezbędnych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usług
objętychniniejszymRegulaminem.
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe, o których mowa w pkt 1, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr
133,poz.883zezm.).
3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich
zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane
osobowe Użytkownika, Pracodawcy i Agencji przetwarzane są w celu świadczenia
Usług, o jakich mowa w Regulaminie. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz niezbędne dla realizacji Umowy o
świadczenieUsługiElektronicznej.
4. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych
danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób
nieupoważnionych.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak
również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu
realizacjiorazrozliczeniausługświadczonychprzezAdministratora.
6. W przypadku wypełnienia Formularza rejestracyjnego przez Użytkownika wymaganymi
danymi są: adres e-mail oraz hasło, a także: imię i nazwisko, numer telefonu
kontaktowego, pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego, numer NIP oraz adres
jego siedziby wraz z nazwą kraju. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest
dobrowolne. Podanie powyżej wymienionych danych jest konieczne do zawarcia z
Administratoremumowyo
świadczenieusługwramachSerwisu.
7. DaneosoboweKandydatówsąprzekazywaneiudostępnianeprzezAgencje.
8. Agencja ma prawo przekazywać i udostępniać wyłącznie dane Kandydatów, którzy
wyrazili stosowną zgodę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr
133,poz.883zezm.).
9. Pracodawca jest administratorem danych osobowych Kandydatów przekazanych przez
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Serwis,którywewłasnym
zakresieodpowiadazaichprzetwarzaniezgodniezprawem.
10. Dane osobowe Użytkowników, Pracodawców i Agencji mogą być wykorzystywane
przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych
pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez
Użytkownika,Pracodawcę
lubAgencjęodrębnejzgodynatakiewykorzystanie.
11. Administrator niniejszym zapewnia i informuje Użytkowników, w szczególności, o
prawie wglądu do własnych danych, prawie żądania aktualizacji danych oraz prawie
wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie
danych osobowych. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z
bazy danych Serwisu, w tym celu obowiązany jest wysłać na adres e-mail Serwisu
biuro@careerhouse.pl stosowną wiadomość. W tym wypadku Konto Użytkownika
zostanie usunięte z Serwisu. Administrator może odmówić usunięcia danych
Użytkownika,jeżeliUżytkowniktennieuregulował
wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące
przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i
ustaleniaodpowiedzialnościUżytkownika.
12. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom
wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane
podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą
Użytkownika.
13. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w
celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą
dozbieraniaogólnych,statystycznychinformacji.
14. W ramach działania Serwisu Administrator korzysta z Google Analytics, usługi analizy
oglądalnościstroninternetowychudostępnianejprzezGoogle,Inc.("Google").
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X.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne
i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących
okolicznościfaktycznychiprawnych,wgranicachdopuszczalnychprzezprawo.
2. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę
wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych
danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych,
naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także
przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z
naruszeniemprzepisówustawyoochroniedanychosobowych.
3. Usługodawcanieponosiodpowiedzialnościzaskutkizwiązanezutratąhasła.
4. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie
Serwisupodwzględemformalnymiprawnym.
5. Usługodawca będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał
aktualizacjiSerwisuzgodniewtymizmianami.
6. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem
Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w
szczególności
oprzerwachwdostępie.
7. Aktualizacja systemu Serwisu dokonywana będzie przez Usługodawcę bez obciążania
Usługobiorcówdodatkowymikosztami.
8. Usługodawca podejmuje wszelkie środki, w celu ochrony danych Usługobiorców oraz
Kandydatów.
9. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub
pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia
przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji
gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu
użycia,niemożliwościużycialubbłędnegodziałaniaoprogramowaniaSerwisu.
10. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym
korzystaniem przez Usługobiorcę z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem
sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności,
zapomocąktórychUsługobiorcałączysięzsystememSerwisu.
11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku
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błędów,awariiiprzerww
funkcjonowaniuSerwisu.
12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorców za zakłócenia w
prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców
powstałewwynikudziałaniasiływyższejlubosóbtrzecich.
13. Usługodawca nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z
powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz
materiałówumieszczonychwSerwisie.
14. UsługodawcanieodpowiadawobecUżytkownikówiosóbtrzecichza:
X.14.1 jakiekolwiek szkody Usługobiorcy spowodowane nieprawidłowym zapisem lub
odczytemdanychpobieranychprzezUsługobiorców,
X.14.2 szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego,
awariisiecienergetycznej,
X.14.3 niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności:
jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej,
błędnąkonfiguracjąoprogramowaniaUsługobiorców.
15. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do
którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do
innegopodmiotu.
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2.

3.
4.
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6.

XI.
POSTANOWIENIAKOŃCOWE
Umowyzawieranepoprzez
Serwiszawieranesązgodniezprawempolskim.
Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę,
pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach (w szczególności
poprzez Newslettera lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) i nie wypowiedział
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia
powiadomieniaUsługobiorcyozmianachprzezSerwis.
Dla toczących się Procesów obowiązuje wersja Regulaminu, w czasie którego zostały
opublikowane.
W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem,
w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe
przepisyprawapolskiego.
Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej
kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli
jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek
ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z
przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43,
poz.296zezm.).
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia
wszelkich danych Użytkowników, Pracodawców i Agencji, zbycia lub przeniesienia
wszelkich praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych
dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których
Użytkownikowi, Pracodawcy i Agencji nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec
Usługodawcy.
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