
Regulamin strony internetowej praca.phu-szczepan.pl 
(“strona”) 

 
1. Definicje 
Terminy użyte w niniejszym dokumencie otrzymały następujące znaczenie, o ile z 
kontekstu nie wynika inaczej. 
Właściciel - właścicielem strony internetowej jest Krzysztof Szczepaniak 
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. Szczepan Krzysztof 
Szczepaniak, z siedzibą w Jabłonnej (23-114), Jabłonna-Majątek 12, NIP: 712-254- 
67-61, REGON: 060124860, e-mail: sklep@phu-szczepan.pl  
Użytkownik - osoba odwiedzająca Stronę internetową 
Strona Internetowa - witryna administrowana przez PHU Szczepan, dostępna w 
sieci Internet pod adresem: praca.phu-szczepan.pl 
Kandydat - Użytkownik, który złożył dokumenty aplikacyjne celem wzięcia udziału w 
rekrutacji na wolne stanowiska pracy w firmie Właściciela. 
Rekrutacja - zaplanowane działania mające na celu zwerbowanie Kandydatów na 
wybrane stanowiska pracy w firmie Właściciela 
Dokumenty aplikacyjne - zestaw dokumentów niezbędnych do aplikowania na 
wybrane stanowiska w firmie Właściciela, w tym Curriculum Vitae, list motywacyjny, 
portfolio oraz wszelkie inne dokumenty związane z Rekrutacją 
Regulamin - niniejszy dokument, wiążący dla Właściciela i Użytkowników Strony 
internetowej, określający zasady oraz warunki korzystania z tejże. 
 
 
2. Postanowienia ogólne 
2.1. Operatorem Strony Internetowej jest Właściciel. 
2.2. Przeznaczenie strony: informacja o ofertach pracy w firmie Właściciela, 
wzmocnienie pozycji firmy Właściciela na lokalnym rynku pracy, prowadzenie 
kampanii employer branding’owej na rzecz Właściciela oraz promocja firmy 
Właściciela wśród potencjalnych kandydatów do pracy.  
2.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej zgodnie z 
niniejszym Regulaminem, obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
prawem oraz w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Właściciela. 
 
3. Dane osobowe 
3.1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Właściciel. 
3.2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie Regulaminu, na 
zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). 
3.3 Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Organizatora 
zawiera polityka prywatności zamieszczona na stronie. 
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3.4. Przedkładając swoje dokumenty aplikacyjne za pomocą dostępnych w serwisie 
internetowym formularzy, Użytkownik automatycznie staje się Kandydatem. 
3.5. Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 
zakresie niezbędnym do wypełnienia wszystkich procedur związanych z Rekrutacją.  
3.6. Właściciel zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego/e-mail z 
Kandydatem na każdym etapie Rekrutacji, celem dopełnienia wszelkich procedur 
związanych z kolejnymi etapami rekrutacji.  
 
4. Warunki rekrutacji 
4.1. Wypełnienie i wysłanie formularza rekrutacyjnego, składającego się z 
następujących elementów: 

- imię i nazwisko 
- adres poczty elektronicznej 
- dokumenty aplikacyjne 

4.2. Wypełniając i wysyłając formularz rekrutacyjny Użytkownik uzyskuje status 
Kandydata. 
4.3. Wypełniając i wysyłając formularz rekrutacyjny Kandydat oświadcza, że  

- podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają 
jakichkolwiek praw osób trzecich 

- jest pełnoletni oraz posiada pełnię praw do uczestnictwa w Rekrutacji.  
 
5. Reklamacje 
5.1. Wszelkie reklamacje kierować należy wyłącznie na adres e-mail: 
reklamacje@phu-szczepan.pl  
5.2. Wszelkie komentarze, skargi, zażalenia oraz reklamacje związane z 
korzystaniem ze strony internetowej winny być kierowane wyłącznie do Właściciela. 
 
6. Postanowienia końcowe 
6.1. Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza akceptację niniejszego 
Regulaminu. 
6.2. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany zapisów Regulaminu pod warunkiem, 
że nie pogorszą one warunków korzystania ze Strony internetowej. 
6.3. W kwestiach nieuregulowanych tym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego 
6.4. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich 
publikacji na Stronie Internetowej Właściciela. 
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