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REGULAMIN  

SERWISU INTERNETOWEGO – SPÓŁKI GLOBAL WORK SP. Z O.O. 

 

§ 1 DEFINICJE 

 

Usługodawca – Global Work sp. z o.o., z siedzibą w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Padlewskiego 6, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział 
Gospodarczy KRS 0000281957: NIP: 648-263-13-91 

Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną 

przez Usługodawcę 

 

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców 

w oparciu o niniejszy Regulamin. Wykaz i opis Usług umieszczone zostały w Załączniku nr 1  

do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.  

 

Serwis www.globalwork.com.pl – serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony  

pod adresem www.globalwork.com.pl w ramach, którego Usługodawca świadczy Usługi 

  

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie  

się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej 

 

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania 

towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej 

porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji 

o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, 

który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści 

od producentów, sprzedawców i świadczących usługi 

 

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych  

i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie 

danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia 

końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 

 

System Rekrutacyjny –  aplikacja należąca do eRecruitment Solutions sp. z o.o., będąca narzędziem 

służącym do osiągnięcia celów związanych z udziałem Usługobiorcy w procesie rekrutacji i jego 

zatrudnieniem. 

 

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie  

i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, 

bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 

 

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne  

i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie  
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się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, 

a w szczególności poczta elektroniczna 

 

Cookie – plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Serwisu na dysku twardym 

komputera, z którego korzysta Usługobiorca. Informacje zapisane w plikach cookies serwer Serwisu 

może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane 

również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu 

 

Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek 

sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być 

przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie 

przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika. 

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa: 

a) prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą 

elektroniczną;  

b) zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą 

elektroniczną; 

c) zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą 

elektroniczną. 

2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. 

3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia 

czynności zmierzających do skorzystania z Usług. 

   

§ 3 REJESTRACJA 

  

1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę w pełnym zakresie jest prawidłowe 

wypełnienie przez Usługobiorcę formularza aplikacyjnego, umieszczonego w Serwisie 

www.globalwork.com.pl.,  

2. Aplikować na oferty pracy zamieszczone w Serwisie Internetowym może, tylko osoba pełnoletnia. 

3. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że: 

a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym; 

b) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich; 

c) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.  

  

§ 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ 

 

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym 

posługuje się Usługodawca są następujące: 

a) połączenie z siecią Internet; 

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML  

z włączoną opcją akceptowania plików cookies. 

2. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. 

Nie ponosi on jednak odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą 

wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet, jeśli spowodowałyby one 

utratę danych Użytkownika. 

3. Usługodawca będzie dokładał nieustannej staranności, aby prowadzony przez niego Serwis 

 był wolny od błędów i usterek zagrażających Użytkownikom, jednak ze względu na specyfikę 
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działalności, jaką jest prowadzenie Serwisu Internetowego nie gwarantuje, że takowe nigdy  

nie powstaną. 

4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług 

niezwłocznie po otrzymaniu i zweryfikowaniu formularza rejestracyjnego wysłanego przez 

Usługobiorcę.  

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW 

 

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług. 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: 

a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne  

lub związane z modyfikacją Serwisu www.globalwork.com.pl; 

b)  zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, 

zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści 

sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy; 

3.Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym  

oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie www.globalwork.com.pl w sposób sprzeczny  

z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy 

Usługodawcy. 

4.Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie 

www.globalwork.com.pl i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części przez osoby 

nieupoważnione. 

5. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie  

lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem 

korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.  

 

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. Usługodawca i Usługobiorca obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła  

na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających  

z Regulaminu, chyba, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, 

za które strona nie ponosi odpowiedzialności. 

2.Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze 

przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, 

nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku 

uniemożliwienia dostępu do tych danych. 

3. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych 

danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada 

względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, 

jeżeli niezwłocznie zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu. 

4.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania 

świadczenia usług, w przypadku, gdy stanowi to konsekwencję braku możliwość skutecznego 

wykonania usług z winy Usługobiorcy. 

5. Usługodawca nie ponosi ponadto, odpowiedzialności za: 

a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez 

Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa; 

b) informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców; 

c) utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria 

kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy 

(działanie osób trzecich); 
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d) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności,  

za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób 

trzecich, itp.); 

e) podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy wypełnianiu 

formularza rejestracyjnego; 

f) nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu. 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018r. 

2. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi poprzez udostępnienie nowej wersji Regulaminu 

na stronie www.globalwork.com.pl 

4. Regulamin podlega prawu polskiemu. 

6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny. 

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne 

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

8. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu, a jego zmiana, w szczególności zmiana 

zakresu lub rodzaju usług, nie stanowi zmiany Regulaminu. 

9. Strona internetowa i wszelkie zawarte na niej informacje (tekstowe, graficzne, audio i video), 

obrazy, ikony, oprogramowanie, projekty, aplikacje, kalkulatory, modele oraz pozostałe elementy 

dostępne na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem są własnością Global Work Sp. z o.o. i jako 

takie podlegają ochronie zapewnianej przez polskie, europejskie i międzynarodowe prawo.   

 

 

 

 

Katarzyna Piniecka 

Członek Zarządu 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO GLOBALWORK.COM.PL  

 

WYKAZ I OPIS USŁUG 

 

1. Udostępnianie informacji 

 

Usługodawca świadczy każdemu Usługobiorcy usługę polegającą na udostępnianiu informacji 

umieszczonych w serwisie www.globalwork.com.pl poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie 

URL. 

 

2. Oferowane stanowiska pracy 

 

Usługodawca zamieścił w serwisie www.globalwork.com.pl informacje dotyczące stanowisk, na które 

Usługodawca najczęściej poszukuje kandydatów, tym samym potencjalnych stanowisk, na które 

będzie prawdopodobnie poszukiwał kandydatów w przyszłości. Zamieszczenie  rodzaju stanowisk na 

stronie internetowej, nie oznacza, iż Usługodawca posiada aktualne oferty pracy na te stanowiska.  

 

3. System Rekrutacyjny 

 

Usługobiorca może zamiesić swoje dane oraz CV w Systemie Rekrutacyjnym przy użyciu Formularza 

Aplikacyjnego. Usługobiorca, przed oraz w trakcie procesu aplikowania, ma dostęp do treści Klauzuli 

Informacyjnej oraz Polityki prywatności Usługodawcy. Usługobiorca wypełniając dobrowolnie 

Formularz i załączając plik CV, ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

przez Usługodawcę dla celów rekrutacji i zatrudnienia zarówno w odniesieniu do bieżącej, jak i 

przyszłych rekrutacji; ma również możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie przez Usługodawcę 

informacji handlowych, informacji o nowych projektach i innych związanych z procesem rekrutacji. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne.  

 

4. Aplikowanie  

 

Usługobiorca może przesłać aplikację używając wskazanego w serwisie przycisku ”Wyślij CV”, który 

przekieruje Usługobiorcę do Formularza Aplikacyjnego, w którym Usługobiorca dobrowolnie podaje 

dane oraz załącza plik CV. Aplikacja przesłana z poziomu serwisu www.globalwork.com.pl nie jest 

przesyłana w odpowiedzi na konkretną ofertę pracy, dlatego nazywana jest aplikacją spontaniczną. 

Wraz z rozwojem technologii liczba dostępnych sposobów aplikowania może się zmieniać. 
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