
Regulamin serwisu #PracaNaTeraz i korzystania z Bazy Ogłoszeń 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Baza ogłoszeń funkcjonująca pod domeną www.wroclaw.pl jest prowadzona przez Agencję Rozwoju
Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, NIP 897-171-03-46,
REGON  020204230,  Agencją  Rozwoju  Aglomeracji  Wrocławskiej  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  we
Wrocławiu, pl.  Solny 14, 50-062 Wrocław, dla której  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu,  VI.  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  przechowuje  dokumentację
spółki,  wpisaną  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS
248319,  NIP:  8971710346,  kapitał  zakładowy w wysokości  27  590  990,00  zł  wpłacony  w całości
(zwana dalej „Prowadzący Bazę Ogłoszeń”).

W ramach Bazy  Użytkownik  może przeglądać  jego zasoby,  a  także umieszczać własne ogłoszenia
związane z zapotrzebowaniem lub dostępnością pracowników na terenie Aglomeracji Wrocławskiej. Z
informacji zebranych w ramach serwisu może korzystać każdy Użytkownik. 

Zamieszczanie ogłoszeń możliwe jest tylko i wyłącznie przy użyciu specjalnego Identyfikatora. 

Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i nie pobiera się z tego tytułu żadnych opłat.

II. DEFINICJE

1. Baza ogłoszeń (Baza) – serwis internetowy prowadzony przez Prowadzącego Bazę, działający
pod  domeną  www.wroclaw.pl,  dostępny  pod  adresem
https://www.wroclaw.pl/portal/invest-in-wroclaw/praca-na-teraz.

2. Prowadzący Bazę – Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu,  pl.  Solny  14,  NIP  897-171-03-46,  zarejestrowaną  w  Sądzie  Rejonowym  dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 0000248319 o opłaconym kapitale zakładowym spółki 27 590 990,00 zł

3. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
prawna  lub  jednostka  organizacyjna  nieposiadająca  osobowości  prawnej,  której  odrębne
przepisy przyznają zdolność prawną. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nie
posiadająca  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych,  pod  warunkiem  uzyskania  zgody
swojego  przedstawiciela  ustawowego  na  korzystanie  z  Bazy  lub  działająca  bez  takiego
przedstawiciela,  o  ile  korzystanie  z  Bazy  nie  wykracza  poza  prawne  możliwości  jej
samodzielnego funkcjonowania w zakresie podejmowanych czynności.

4. Regulamin  –  niniejszy  Regulamin  wraz  ze  wszystkimi  załącznikami  (w  tym  Polityką
prywatności) stanowiącymi jego integralną część.

III. ZAKRES I MOC WIĄŻĄCA REGULAMINU

Niniejszy Regulamin określa zasady działania Bazy, w tym w szczególności:

- ogólne zasady korzystania z Bazy,

- prawa i obowiązki Użytkowników, a także

- prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Prowadzącego Bazę.

Prowadzący Bazę nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin poprzez zamieszczenie go na
stronie  internetowej  Bazy,  a  także  -  na  żądanie  Użytkownika  -  w  taki  sposób,  który  umożliwia
pozyskanie,  odtwarzanie i  utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego,
którym posługuje się Użytkownik.

https://www.wroclaw.pl/portal/invest-in-wroclaw/praca-na-teraz


IV. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z BAZY

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Bazy przez Użytkownika są następujące:

a) posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny
system operacyjny, np. Linux lub Windows, oraz

b) zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji
przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki
typu cookies, tj. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej
kompatybilnej.

V. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW

1. Wszelkie prawa do Bazy oraz jego wszystkich elementów (w tym w szczególności oprogramowania,
układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach
Bazy), należą do Prowadzącego Bazę lub do podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie
prawnej.

2. Korzystanie z Bazy przez Użytkowników nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Bazy, ani jego
poszczególnych  elementów.  Użytkownicy  Bazy  mogą  korzystać  z  elementów  Bazy  wyłącznie  w
zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, chyba że co innego wynika z właściwych przepisów
prawa.

3.  W  celu  uniknięcia  wątpliwości,  niezależnie  od  innych  zastrzeżeń  zawartych  w  niniejszym
Regulaminie,  Prowadzący  Bazę  zastrzega,  że  bez  jego  zgody  wyrażonej  na  piśmie  pod  rygorem
nieważności,  zabronione jest  dalsze rozpowszechnianie dowolnych treści  pochodzących z Portalu,
wyrażonych w jakiejkolwiek formie.

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z BAZY OGŁOSZEŃ

1. Użytkownik  zobowiązuje  się  korzystać  z  Bazy  w  sposób  zgodny  z  jego  przeznaczeniem  i
niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub
urządzeń, a także w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa
oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

2. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Bazy :
a. treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych,

wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub
dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
(w tym o charakterze rasistowskim lub dyskryminującym),

b. tzw. „łańcuszków szczęścia”,
c. danych osobowych osób trzecich, ich danych teleadresowych oraz adresów e-mail,
d. treści zawierających nieprawdziwe informacje oraz
e. niezamówionej  informacji  handlowej  (spamu)  lub  jakichkolwiek  innych  treści  o

charakterze reklamowym lub promocyjnym.
3. W celu skorzystania z danych Bazy ogłoszeń należy skontaktować się z Prowadzącym bazę w

celu uzyskania Identyfikatora niezbędnego do procesu logowania, które umożliwi dodawanie
ogłoszeń jak i korzystanie z zasobów Bazy ogłoszeń, w szczególności danych kontaktowych
odpowiadających konkretnemu ogłoszeniu.
Użytkownik wypełniający formularz dostępny w ramach Bazy ogłoszeń zobowiązany jest do
wypełnienia prawdziwych danych uzupełniając następujące pola:

a. Nazwa firmy pracodawcy;
b. Imię i nazwisko pracodawcy/ osoby uprawnionej do działania w imieniu pracodawcy;



c.  Stanowisko;
d. Data dostępności pracownika (od kiedy);
e. Branża (z listy rozwijanej);
f.  E-mail pracodawcy;
g.  Telefon kontaktowy;
h. Ilość pracowników do „wypożyczenia”/ ilość poszukiwanych pracowników.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.
2. W  sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  zastosowanie  mają  właściwe

przepisy prawa polskiego.

 


