REGULAMIN KORZYSTANIA
Z PLATFORMY PRACA W CENTRUM
HANDLOWYM.PL (DALEJ ZWANA RKP)
1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1
Spółka RALFERA s.r.o., REGON: 028 93 282, z siedzibą Olšanská 54/3, 130 00 Praga 3, Republika
Czeska (dalej zwana RALFERA), publikuje poniższy regulamin korzystania z platformy PRACA W CENTRUM
HANDLOWYM.PL (dalej jako PWCH) ze stanowiska Dostawcy, zgodnie z którym regulowane są prawa i
obowiązki w relacji pomiędzy RALFERA a Użytkownikami Platformy PWCH.
1.2

Pełne i aktualne dane kontaktowe są dostępne pod linkiem:
https://www.pracawcentrumhandlowym.pl/kontakt.

1.3
Korzystanie z platformy PWCH podlega również postanowieniom dokumentów, do których
odnoszą się te RKP a także obowiązujące przepisy.

2. WYRAŻENIE ZGODY Z TEKSTEM RKP
2.1
Obowiązkiem Użytkownika platformy Pwch jest zapoznanie się z RKP przed dokonaniem reakcji lub
odpowiedzi na stanowisko umieszczone na platformie PWCH. Obowiązkiem Użytkownika jest również
zapoznanie się z RKP w celu normalnego korzystania z platformy PWCH, na przykład poprzez przeglądanie
jej zawartości.
2.2
Korzystając z platformy PWCH w jakimkolwiek zakresie, Użytkownik zgadza się z brzmieniem RKP
i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niezgodności w jakimkolwiek zakresie z RKP, dalsze
korzystanie z platformy PWCH jest sprzeczne z RKP.

3. KORZYSTANIE Z PLATFORMY PWCH
3.1

Platforma PWCH jest udostępniana Użytkownikom - poszukującym pracy, całkowicie bezpłatnie.

3.2
RALFERA nie ponosi odpowiedzialności za treści podawane w profilach tych firm (zazwyczaj
najemców centrów handlowych) ani za prawdziwość lub aktualność treści otwartych stanowisk.
3.3
RALFERA ma prawo w dowolnym momencie, niezależnie i bez wcześniejszego powiadomienia,
zaprzestać świadczenia jakiejkolwiek części lub funkcji platformy PWCH.
3.4
RALFERA lub administrator techniczny platformy PWCH zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego
obowiązku informowania Użytkownika, w dowolnym momencie do usunięcia lub zablokowania danych,
które ocenia jako nienależące do platformy PWCH ze względu na swój charakter lub zawartość, a także
wulgarne, bezsensowne lub nierealistyczne dane.
3.5
RALFERA lub administrator techniczny platformy PWCH zastrzega sobie prawo do zablokowania
użytkowania lub dostępu Użytkownika, który narusza RKP poprzez jego użycie lub istnieje uzasadnione
podejrzenie, że mógłby to zrobić.

3.6
RALFERA jest uprawniona do kontrolowania treści informacji wprowadzanych na platformie PWCH
w celu utrzymania maksymalnej możliwej jakości platformy PWCH, nawet bez wcześniejszego
powiadomienia.
3.7
RALFERA jest uprawniona do korzystania z kontaktowego adresu e-mail Użytkownika w przypadku,
gdy zamierza skontaktować się z Użytkownikiem w celu uzyskania informacji dotyczących korzystania
z platformy PWCH, na przykład jeśli uzna, że Użytkownik nie korzysta w zwykły sposób z platformy PWCH.
3.8

Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z platformy PWCH niezgodnie z jej przeznaczeniem.

3.9
Użytkownik ma prawo w każdej chwili zażądać usunięcia swojego adresu e-mail z listy adresów
e-mail, na które wysyłana jest lista ofert, na które zapisał się wcześniej.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
4.1
RALFERA nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą lub wadami
wyposażenia technicznego poza zasięgiem firmy. Ponadto RALFERA nie daje Użytkownikom gwarancji
100% dostępności lub 100% działania funkcji całej platformy PWCH lub jej części. Zarówno podczas
planowanych, jak i nieplanowanych przestojów platforma PWCH może być czasowo niedostępna,
a Użytkownikowi nie przysługuje żadna rekompensata.

5. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE MOŻLIWYCH SPORÓW
5.1
Użytkownik, jako konsument, ma prawo do pozasądowego rozstrzygania wszelkich sporów.
Organem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Inspekcja
Handlowa.

6. PRAWO DECYDUJĄCE
6.1
Wszystkie stosunki pomiędzy RALFERA i Użytkownikami podlegają prawu EU a wszelkie spory,
które mogą powstać, będą rozstrzygane przez właściwe sądy Republiki Czeskiej.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1
W ramach platformy PWCH publikowana jest oferta pracy, z której mogą skorzystać użytkownicy
platformy PWCH. RALFERA s.r.o. nie jest pośrednikiem pracy ani agencją pracy, ani nie wykonuje
działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników zgodną z zapisem
78.10.Z ani nie prowadzi działalności agencji pracy tymczasowej zgodnej z zapisem 78.20.Z. Nie posiada
status agencji doradztwa personalnego i nie jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje
zatrudnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r., poz. 1001).
7.2
Prawa i obowiązki użytkowników dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz inne informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych są publicznie dostępne na platformie PWCH lub pod tym
linkiem w ramach obowiązującej Polityki prywatności.

8 WAŻNOŚĆ
8.1
Niniejsze RKP wchodzą w życie 01.01.2021 r. spółka RALFERA s.r.o. jest uprawniona do zmiany
treści RKP w sposób nienaruszający przepisów prawa i / lub statusu Użytkownika.
RALFERA s.r.o.

