REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ eurowelt.com.pl
1. Postanowienia ogólne
Regulamin strony internetowej www.eurowelt.com.pl, jest zgodny z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin dostępny jest dla wszystkich użytkowników strony
www.eurowelt.com.pl.
2. Cel strony internetowej
Strona internetowa eurowelt.com.pl, (dalej zwana stroną internetową), służy jako miejsce informacyjne, dla osób
poszukujących zatrudnienia poprzez właściciela strony, firmy P.H.U. EURO WELT Katarzyna Farys, z siedzibą
w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54/23, która świadczy usługi w zakresie pośrednictwa
pracy w kraju i za granicą.
3. Akceptacja postanowień regulaminu
Użytkownikiem ( zwanym także usługobiorcą), może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej. Użytkownikiem nazywa się każdego, kto w jakikolwiek sposób korzysta
ze strony internetowej. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej, Użytkownik zobowiązany jest
zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystając ze strony internetowej, Użytkownik oświadcza i
potwierdza zapoznanie się z treścią regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich
przestrzegania.
4. Dostępność strony internetowej
Dostęp do strony internetowej jest możliwy z każdego urządzenia mającego dostęp do Internetu.
5. Obowiązki użytkownika
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej zgodnie z:
- obowiązującymi przepisami prawa
- normami społecznymi i obyczajowymi
- zasadami współżycia społecznego w Internecie,
a w szczególności do nie naruszania praw, w szczególności osobistych i majątkowych praw autorskich, ani dóbr
osób trzecich oraz nie dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa strony
internetowej.
6. Dane osobowe
Za pośrednictwem strony internetowej, użytkownik ma możliwość wysłania swoich danych osobowych, w
celach rekrutacji , prowadzonych przez firmę EURO WELT. Przesyłanie danych, jak również ich zbiór oraz
przetwarzanie, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma
prawo do poprawiania, korygowania lub żądania usunięcia swoich danych z bazy, bez konieczności podawania
powodu. Przesyłając formularz aplikacyjny, użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem strony, oraz
iż oświadcza że zgada się na przetwarzanie jego danych firmie P.H.U EURO WELT Katarzyna Farys, z siedzibą
w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul Powstańców Śląskich 54/23, w celach rekrutacji oraz na udostępnianie jego
danych w celach rekrutacyjnych, zagranicznym pracodawcom. . Przesył danych zawartych w formularzu
aplikacyjnym jest zgodny z polityką bezpieczeństwa firmy EURO WELT i odbywa się w sposób zaszyfrowany.

7. Prawa autorskie
Wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej, w szczególności teksty, artykuły oraz zdjęcia, jeśli
źródło nie wskazuje inaczej, są własnością firmy P.H.U. EURO WELT Katarzyna Farys, właściciela strony
internetowej. Tym samym zabrania się ich kopiowania lub udostępniania w celach komercyjnych, bez podania
źródła i odnośnika do serwisu źródłowego, czyli strony internetowej.
8. Wyłączenie odpowiedzialności
Właściciel strony internetowej ani autorzy poszczególnych tekstów nie odpowiadają za treści artykułów w
zakresie w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie
podejmując) jakichkolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na stronie internetowej.
Treści artykułów zamieszczonych na stronie internetowej nie stanowią opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady
prawnej i nie mogą być podstawą do podjęcia jakichkolwiek działań prawnych.
Ponadto treści artykułów nie stanowią informacji o stanie obowiązującego prawa ani źródła prawa.
Artykuły zamieszczone na stronie internetowej stanowią wyłącznie odzwierciedlenie poglądów autorów
poszczególnych tekstów i nie są związane z konkretnym stanem faktycznym. Autorzy zastrzegają sobie prawo
do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych w artykułach, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub
praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.
Ponadto właściciel strony internetowej ani autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
- sposób, w jaki Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
- jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami
niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
- informacje pobrane z Internetu, w szczególności ze Strony internetowej, ani za skutki ich wykorzystania przez
Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników.
9. Odesłania do innych stron internetowych
Na stronie internetowej mogą być umieszczane linki otwierające strony internetowe należące i zarządzane przez
osoby trzecie. Odesłania otwierają się w nowej karcie przeglądarki. Właściciel strony internetowej nie
odpowiada za dostępność i jakość tych stron oraz treści w nich zamieszczone.
10. Kontakt
Aby skontaktować się z właścicielem strony internetowej, prosimy o skorzystanie z formularza dostępnego w
zakładce: Kontakt
11.Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany.
Korzystanie przez Użytkownika ze Strony internetowej po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich
akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od
korzystania ze Strony internetowej.
Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Stronie internetowej.

