Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Postanowienia wstępne
$1
1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej regulaminem,
opracowano na podstawie:
1) Kodeks cywilny-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku ( Dz. U Nr.16, poz. 93
ze zmianami),
2) Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej-ustawa z dnia 27
lipca 2002 roku, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz
o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U Nr.141, poz. 1176 ze zm.),
3) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną-ustawa z dnia 18 lipca 2002r,
o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U Nr. 144, poz. 1204 ze zm.)
2. Użyte w dalszej części regulaminu określenia oznaczają:
1) Usługodawca-Agencja Pracy za Granicą Teamjob- CONCEPT Spółka z o. o
z siedzibą 30-134 Kraków, ul. Stanisława Kunickiego 5/201
REGON 360715208, KRS 0000542252,
2) Usługobiorca- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych,
3) Usługi-pakiety teamjob oferowane przez Usługodawcę na jego stronie
internetowej,
4) Umowa- umowa o świadczenie usług zawartych drogą elektroniczną.
$2
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej Usługodawcy,
www.teamjob.pl, tj.
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach strony
internetowej usługodawcy,
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień na usługi Usługodawcy
określone na stronie internetowej,

c) zasady zawierania umów, których przedmiotem są usługi oferowane przez
Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej
d) prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
$3
1.Korzystanie ze strony internetowej Usługodawcy jest możliwe pod warunkiem
spełnienia przez Usługobiorcę z pewnych wymagań technicznych, obejmujących
w swym zakresie dostęp do sieci Internet z zainstalowaną wyszukiwarką np.
Internet Explorer, Mozilla itd.
2.W celu korzystania ze strony internetowej Usługodawcy, Usługobiorca powinien we
własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia
końcowego, z dostępem do Internetu.
$4
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący stronę internetową,
zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem
swojej strony internetowej do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat.
2.Usługobiorcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.teamjob.pl,
oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
$5
Informacje o świadczonych usługach podane na stronie internetowej Usługodawcy,
w szczególności ich opisy, oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w
rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Zasady korzystania ze strony internetowej Usługodawcy

$6
1. Warunkiem z korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę, na jego
stronie internetowej jest rejestracja Usługobiorcy na stronie www.teamjob.pl.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza
rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Usługodawcy.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, oraz podanie
danych oznaczonych jako obowiązkowe.
$7
Usługodawca może pozbawić Usługobiorcę prawa do korzystania z jego strony
internetowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez
Usługobiorcę Regulaminu, a w szczególności, gdy Usługobiorca:
a.) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub
nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy naruszenia dóbr
osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Usługobiorców,
Usługodawcy
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za
zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami
korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Usługodawcy.
$8
W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w związku ze świadczonymi usługami,
Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia
zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, służące zapobieganiu
pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych
przesyłanych w Internecie.
$9
Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
b) korzystania ze strony internetowej w sposób nie zakłócający jej funkcjonowaniu,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach
strony internetowej niezamówionej informacji handlowej ,
d) korzystania ze strony internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych
Usługobiorców,
f.) korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a
także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. Procedura zawarcia umowy sprzedaży usług
$ 10
1. W celu zawarcia umowy sprzedaży usług oferowanych przez Usługodawcę
za pośrednictwem strony internetowej, należy wejść na stronę internetową
www.teamjob.pl , dokonać wyboru interesującej usługi, wykonując kolejne
czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Usługobiorcy komunikaty, oraz
informacje dostępne na stronie.
2. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam”,
Usługobiorca ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie
wyboru Usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Usługobiorcy
komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
3. Po podaniu przez Usługobiorcę korzystającego ze strony internetowej wszystkich
niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.
Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) określenia wybranej usługi lub usług,
b) określenia ceny zamawianej usługi lub usług,
c) wybranej metody płatności,
d) termin płatności
$ 11
1. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści
Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, oraz
naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
2. Wysłanie przez Usługobiorcę zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia
z Usługodawcą umowy sprzedaży usług, zgodnie z treścią Regulaminu.
3. Po złożeniu zamówienia, Usługobiorca otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą
ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Usługobiorcę
wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej
z Regulaminem.
$ 12
Udostępnienie oraz potwierdzenie Usługobiorcy istotnych postanowień umowy
sprzedaży usług następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail
potwierdzenia specyfikacji zamówienia, oraz faktury VAT.

IV. Ceny i metody płatności
$ 13
1. Ceny usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w
tym podatek VAT
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny przelewem na numer konta bankowego 69
1050 1908 1000 0090 3054 0117 lub płatnościami oferowanymi przez DotPay.
3. Za zamówione usługi ustala się 7- dniowy termin zapłaty, liczony od daty zawarcia
umowy, na warunkach określonych niniejszym regulaminem

V. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
$ 14
Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia sprawnego działania strony
internetowej, www.teamjob.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy
technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie
nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.
$ 15
1. Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich
nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej,
www.teamjob.pl.
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony internetowej, Usługobiorca

może zgłaszać mailowo pod adres www.teamjob.pl.
3.W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do
korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej
z funkcjonowaniem strony internetowej.
4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 10
dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Usługobiorcę,
kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VI. Postanowienia końcowe
$ 16
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą,
a Usługobiorcą, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami
właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

KARTA REJESTRACYJNA USŁUGOBIORCY

Dane Usługobiorcy

imię..........................................................................
nazwisko.................................................................
miejsce zamieszkania.............................................
seria i numer dowodu osobistego...........................
pesel.........................................................................
numer telefonu........................................................
adres E-mail.............................................................

OŚWIADCZENIA

1.Oświadczam, że podane powyżej dane osobowe są aktualne i prawdziwe.
Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że jedynie poprawnie i
kompletnie wypełniona karta rejestracyjna jest podstawą rejestracji.

2.Uslugobiorca wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych
dla celów związanych z jego rejestracją na stronie www.teamjob.pl.

