Regulamin dla pracodawców
Algemene voorwaarden voor werkgevers

Poniższy regulamin określa zasady dostarczania usług prowadzonych drogą elektroniczną w
serwisie internetowym www.aplikuj.nl, który jest częścią przedsiębiorstwa Level Up Invest
zarejestrowanego pod adresem Lijmbeekstraat 198, 5612 NJ Eindhoven, posiadającego wpis w
Holenderskiej Izbie Gospodarczej w Eindhoven (Kamer van Koophandel) pod numerem : 68361653

Artykuł 1 - Definicje
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Serwis internetowy: www.aplikuj.nl jest portalem internetowym, zwanym jako “serwis
internetowy” zajmujący się dostarczaniem usług drogą elektroniczną poprzez publiczną sieć
internet.
Kandydat: osoba, użytkownik poszukując pracy, który nie wykonuje zawodu lub czynności w
imieniu firmy.
Pracodawca - organizacja, przedsiębiorstwo bądź instytucja mająca na celu rekrutację,
zatrudnienie kandydatów, bądź korzystanie z usług Level Up Invest, która nie wykonuje
zawodu lub czynności w imieniu firmy Level Up Invest.
Rejestracja: darmowy umowa pomiędzy, Level Up Invest a pracodawcą zawarta przez
technikę komunikacji na odległość, prowadząca do założenia profilu przez pracodawcę.
Profil: darmowe konto w serwisie zawierające informację o użytkowniku oraz umożliwiające
korzystanie z usług.
Umowa: Jest to porozumienie pomiędzy Level Up Invest a pracodawcą, z zamiarem
stworzenia sytuacji, w której obie strony zyskują.
Usługa: dla Pracodawcy jest to umowa, w zakresie której Level Up Invest w zorganizowanym
przez niego systemie sprzedaży na odległość, zawiera umowy na odległość wyłącznie
poprzez jedną lub więcej technik komunikacji na odległość.
Technika komunikacji na odległość: sposób, który może zostać użyty do zawarcia umowy
bez potrzeby, aby konsument oraz przedsiębiorca w tym samym czasie zasiadali w jednym
pomieszczeniu.
Kreator CV: rodzaj darmowej usługi prowadzonej przez Level Up Invest, w której kandydat
może dobrowolnie i za darmo stworzyć a następnie pobrać w formacie PDF swój życiorys
zawodowy (Curriculum vitae). Życiorys pozostaje również w bazie danych i może być on
wykorzystany do celów rekrutacyjnych przez pracodawców korzystających z usług Level Up
Invest.
Newsletter: Jest to nowoczesna forma czasopisma rozsyłanego poprzez drogę
elektroniczną.
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Aplikować: aplikuj - jest to proces w którym kandydat stara się o przyjęcie do pracy.
Baza danych: narzędzie, które pozwala, na przechowywanie i przetwarzanie informacji,
zdjęć, plików i danych niezbędnych do współpracy.
Dostęp: Użytkować z serwisu internetowego www.aplikuj.nl mogą wszyscy użytkownicy
publicznej sieci internet. Użytkownik, który dokonał prawidłowo rejestracji i założył profil może
korzystać z usług Level Up Invest takich jak publikowanie ofert pracy, dostęp do bazy danych
z CV, newslettera, czy też innych usług. Akceptując przy tym niniejszy regulamin
potwierdzając to akceptacją regulaminu dla pracodawców - warunków ogólnych dla
pracodawców.
Strona internetowa: serwis internetowy, baza danych, kreator CV, newsletter,
oprogramowanie zamieszczone jest i opublikowane w publicznej sieci Internet.

Artykuł 2 - Tożsamość
A. Serwis pod adresem: www.aplikuj.nl jest własnością firmy:
Level Up Invest
aplikuj.nl
KvK: 68361653
BTW: NL266360488B02
IBAN: NL32 INGB 0007 7482 89
BIC: INGBNL2A
Lijmbeekstraat 198
5612 NJ Eindhoven
info@aplikuj.nl

Artykuł 3 - Zastosowanie
A. Regulamin dla Pracodawców- warunki ogólne mają zastosowanie do każdej oferty Level Up
Invest oraz do każdej powstałej pomiędzy pracodawcą a Level Up Invest umowy na
odległość.
B. Zanim umowa na odległość zostanie zawarta, użytkownik (pracodawca) dostanie dostęp do
tekstu regulaminu dla pracodawców - warunków ogólnych – regulaminu poprzez drogę
elektroniczną. Warunki ogólne są także dostępne na stronie www.aplikuj.nl
C. Poprzez założenie profilu w serwisie www.aplikuj.nl, konsument daje tym samym znak, że
zapoznał się z warunkami ogólnymi i ma je na względzie.

Artykuł 4 - Umowa
A. Umowa powstaje, za wyjątkiem artykułu 4, w momencie akceptacji przez konsumenta
regulaminu dla pracodawców - warunków ogólnych dla pracodawców.

B. Po zaakceptowaniu przez pracodawcę regulaminu dla pracodawców poprzez drogę
elektroniczną, serwis www.aplikuj.nl potwierdzi otrzymanie akceptacji drogą elektroniczną.
Potwierdzenie będzie miało formę e-maila, który zostanie wysłany do konsumenta. W okresie,
kiedy e-mail potwierdzający nie został jeszcze wysłany do konsumenta, może on rozwiązać
umowę.
C. Z racji, że umowa powstaje zawsze drogą elektroniczną, Level Up Invest podejmuje
odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki, które mają na celu ochronę
przekazywania elektronicznych danych oraz zabezpieczenie środowiska Internetu. Level Up
Invest jako dostawca serwisu www.aplikuj.nl podejmuje także w tym aspekcie odpowiednie
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środki bezpieczeństwa.

Artykuł 5 - Rejestracja
A. Rejestracja jest bezpłatna i możliwa poprzez stronę: www.aplikuj.nl
B. Rejestracja przebiega za pomocą wypełniania formularzu, dostępnego na stronie.
C. Rejestracja może przebiec pomyślnie tylko wtedy, gdy konsument wypełni wszystkie
obowiązkowe pola formularza dostępnego na stronie.
D. Dane muszą być wypełnione na formularzu zgodnie z prawdą.
E. Dane, które zostaną podzielone z serwisem internetowym, będą pieczołowicie traktowane jak
zapisane w artykule 6 oraz polityce prywatności.

Artykuł 6. Prywatność
A. Firma korzysta z danych w celach niezbędnych do dobrego przeprowadzenia serwisu.
B. Dane, które zostaną podzielone z firmą mogą zostać wykorzystane do celów
marketingowych.
C. Konsument daje pozwolenie, aby Level Up Invest zamieścił jego dane, dane pracodawcy,
nazwa i adres firmy, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, imię i nazwisko osoby do
kontaktu, nr potwierdzający rejestrację firmy( np.: KvK, BTW, NIP, VAT), logo, zdjęcia oraz
wszystkie pliki które konsument przesłał bądź zapisał, w serwisie www.aplikuj.nl
D. Więcej o ochronie prywatności – w Polityce prywatności.

Artykuł 7. Oferta
A. Strona internetowa zawiera pełny i dokładny opis oferowanych usług. Opis jest

dostatecznie dokładny i daje konsumentowi możliwość dobrego kreowania
wyobrażenia o oferowanych usługach. Oczywiste pomyłki lub błędy nie są wiążące
dla przedsiębiorcy.
B. Każda oferta zawiera takowe informacje, aby konsument rozumiał, jakie są jego
prawa i obowiązki, które wiążą się z zaakceptowaniem oferty.

Artykuł 8. Odpowiedzialność
A. Level Up Invest zobowiązuje się dołożyć starań co do zabezpieczenia serwisu. Firma nie
ponosi odpowiedzialności za podjęcie pracy, ani za jej brak.
B. Korzystanie z usług serwisu nie jest gwarancją na znalezienie pracy, czy też znalezienia
kandydatów. Jeśli oczekiwania nie są spełnione, to Level Up Invest nie może być pociągnięty
do poniesienia odpowiedzialności.
C. Dostawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie korzystanie z usług
użytkowników, które rozpoznają konsumenta lub niedogodności wynikające z kontaktu z
innymi użytkownikami.
D. Level Up Invest nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe treści w profilach kandydatów
czy też ofert pracy, za to dokonuje wszelkich starań aby były redagowane. Dlatego jest
ważnym, aby podjąć pewne działania prewencyjne podczas korzystania z usług. Firma nie
ponosi odpowiedzialności za spotkania uczestników, takich jak rozmowy kwalifikacyjne i inne
jako rezultat korzystania ze strony www.aplikuj.nl i do niej należących usług.
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E. Level Up Invest nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkodliwe zachowanie
osób, które prześladują uczestników, bądź wpływają negatywnie na ich zdrowie, życie,
rodzinę bądź otoczenie i środowisko.
F. Level Up Invest nie gwarantuje, że serwis www.aplikuj.nl będzie funkcjonować bezbłędnie,
nieprzerwanie i bez żadnych zakłóceń. Dostawca serwisu nie jest odpowiedzialny za
pośrednią i bezpośrednią szkodę użytkownika z powodu nieodpowiedniego wykonania
umowy lub innego zobowiązania w stronę konsumenta, które nie jest spowodowane celowo
lub poważnym naruszeniem spowodowanym przez Level Up Invest.
G. Firma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za nieprawidłowości, które są skutkiem
niezależnych od niej zdarzeń, takich jak (ale nie ograniczonych do) międzynarodowe konflikty,
akcje zbrojeniowe, środki podejmowane przez rządy, dys-funkcjonowanie personelu firmy,
bojkoty, opóźnienia, na które dostawca serwisu nie ma wpływu, ograniczony dopływ prądu,
ograniczony dostęp do Internetu, zakłócenia w dostawach telefonii, zajęte linie telefoniczne,
brak prądu, zakłócenia aparatury, która jest operowana przez osoby trzecie.
H. Pytania w zakresie warunków ogólnych mogą być kierowana na: info@aplikuj.nl
Artykuł 9. Kodeks postępowania
A. Serwis internetowy www.aplikuj.nl to, portal w którym Pracodawcy powinni zawsze
przestrzegać regulaminu dla Pracodawców. Jest to między innymi regulamin mający na celu
utrzymanie porządku.
B. Od osób, które założyły konta, firma wymaga pozytywnego nastawienia i entuzjazmu.
C. Szkoda spowodowana kandydatowi przez pracodawcę leży w sferze odpowiedzialności
pracodawcy.
D. Szkoda spowodowana pracodawcy przez kandydata leży w sferze odpowiedzialności
kandydata.
E. W ramach korzystania z serwisu, pracodawcy mogą kontaktować się z kandydatami w formie
telefonicznej, wiadomości, bądź poprzez inne techniki komunikacji na odległość, których
treści nie mogą być na tle dyskryminacyjnym, obrażającym pochodzenie, kolor skóry oraz
religie.
F. Level Up Invest nie toleruje publikowania treści agresywnych, niegrzecznych, obraźliwych,
propagujących przemoc, podżegających do popełniania przestępstwa lub wykroczenia oraz
treści, które w inny sposób będą odbierane jako przeszkadzające lub nieuprzejme.
G. Pracodawcom zabrania się publikowania informacji rasistowskich, treści obraźliwych, gróźb,
intymidacji.
H. Pracodawcy są odpowiedzialni za swoje treści w publikowanych informacjach, a także w
okresie późniejszym. Uczestnicy są odpowiedzialni za ryzyko oraz konsekwencje wynikające
z publikowania tego typu informacji w serwisie, a nie Level Up Invest.
I. Na stronie internetowej oraz w innych mediach Firma w celu promocji serwisu publikuje
reklamy, materiały marketingowe.. Źródła uzyskanych publikacji są podawane. W celu
zabezpieczenia przed odpowiedzialnością dotycząca praw autorskich. Jeśli jakikolwiek autor
publikacji nie zgadza się z publikowaniem jego własności proszony jest o kontakt z Level Up
Invest.
Artykuł 10. Komunikacja
A. Level Up Invest korzysta z różnych mediów, aby powiadamiać o serwisie www.aplikuj.nl oraz
zakresie usług do świata zewnętrznego.
B. Level Up Invest zastrzega sobie prawo do błędów podczas rozpowszechniania informacji,
zarówno poprzez stronę internetową jak i inne media.
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C. Jeśli zakomunikowana przez Level Up Invest informacje zawiera błąd, przedsiębiorca
zobowiązuje się do tego, aby informacja, w miarę możliwości została poprawiona w celu
wyeliminowania niedociągnięć.
D. Level Up Invest nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny za osoby trzecie, które
rozpowszechniają informację o serwisie.
Artykuł 11. Skargi
A. Skargi dotyczące wykonania umowy muszą zostać wysłane do Level Up Invest w ciągu 7 dni
drogą elektroniczną i być dobrze opisane oraz umotywowane.
B. Jeśli skarga nie jest złożona we właściwym czasie może skutkować tym, że użytkownik traci
swoje prawo, chyba że przekroczenie terminu nie może być rozsądnie przyznane na rzecz
użytkownika.
C. Jeśli jasnym jest, że skarga nie może być rozwiązana na drodze konsultacji stron, to wtedy
jest mowa o sporze. Spory są przekazywane do właściwego sądu na terenie Królestwa
Niderlandów.
D. Prawo holenderskie jest prawem właściwym.
Artykuł 12. Zakończenie
A. Powyższe regulamin dla Pracodawców, został napisany na podstawie prawa Królestwa
Niderlandów. Level Up Invest zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez konieczności
wcześniejszego informowania. Level Up Invest zastrzega prawo do usunięcia kont
użytkowników bez konieczności podania przyczyn. Level Up Invest zastrzega sobie prawo do
usunięcia ofert pracy, reklam bez konieczności podania przyczyny. Level Up Invest życzy
użytkownikom samych sukcesów.
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