Regulamin dla Klientów świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach
Serwisu MotoKadry
§1
Definicje
Formularz – formularz wypełniany przez Klienta w celu skorzystania z usług Usługodawcy,
w tym formularz kontaktowy zawarty na stronie www.motokadry.pl
Klient – pracodawca zamieszczający ogłoszenie o pracę w bazie ogłoszeń Serwisu lub
pracodawca poszukujący osób zainteresowanych znalezieniem pracy, dopasowanych do
swojego zapotrzebowania na nowych pracowników.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 1964 nr 16
poz. 93 ze zmianami).
Regulamin (lub Regulamin serwisu) – Regulamin, określający warunki założenia Konta
użytkownika, korzystania z Serwisu, jego usunięcia, a także cele Serwisu. Regulamin, zgodnie
z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest formą
umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Akceptując regulamin serwisu
Użytkownik akceptuje jego treść.
Regulamin dla Klientów – niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu dla
Klientów, a także cele Serwisu. Regulamin, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną jest formą umowy pomiędzy Klientem a
Usługodawcą. Akceptując regulamin serwisu Klient akceptuje jego treść.
Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca
świadczy Usługę. Serwis umieszczony jest pod adresem www.motokadry.pl
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych w oparciu o Regulamin.
Usługodawca – firma MotoFocus Małgorzata Franke wpisana do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod
adresem: ul. Za Dębami 3, 05-075 Warszawa, posługująca się numerami NIP: 5251049153,
REGON: 011752326.
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zmianami).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zmianami).
Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność Konta pozwalająca
korzystającemu z Usługi na odpowiednie zarządzanie tą Usługą.

Użytkownikowi

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto użytkownika i korzysta z
Usług świadczonych w ramach Serwisu.
Użytkownik Serwisu (lub Użytkownik niezalogowany) – wszystkie pełnoletnie osoby
korzystające z Serwisu, wchodzące za pomocą sieci internet na witrynę internetową
www.motokadry.pl i korzystają z niej w sposób niewymagający logowania, w tym
Użytkownicy oraz Klienci.

§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa:
a) cele Serwisu,
b) prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klienta, związane ze świadczeniem Usług,
c) zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
2. Usługodawca udostępnia Klientowi nieodpłatnie w Serwisie Regulamin dla Klientów
przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Klient nie jest związany tymi
postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany
powyżej.
3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz Regulaminem dla
Klientów.
4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
§3
Cele Serwisu
1. Celem Usługodawcy jest utworzenie Serwisu umożliwiającego Użytkownikom znalezienie
pracy w branży motoryzacyjnej lub Klientom serwisu znalezienie nowego pracownika do
swojej firmy.
2. Serwis zawiera bazy ofert pracy i umożliwia Użytkownikom aplikowanie na te oferty.
3. Serwis w ramach usługi pośrednictwa umożliwia udostępnianie Klientom danych tych
Użytkowników, których profil zawodowy i doświadczenie są zgodne z ofertą pracy tego
Klienta.
4. Serwis w ramach swojej funkcjonalności umożliwia również przechowywanie na Koncie
użytkownika wyników rozwiązanych przez nich testów kompetencji, rozwiązywanych za
pośrednictwem strony internetowej www.motofocus.pl.
§4
Zawarcie umowy
1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Klientem z chwilą prawidłowego
wypełnienia przez niego Formularza, zaakceptowanie Regulaminu poprzez odznaczenie
odpowiedniego przycisku wyboru oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych Klienta.
2. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu: imienia,
nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail oraz numeru kontaktowego. Bez nich Usługodawca
nie będzie mógł świadczyć swojej usługi lub nie będzie miał możliwości skontaktowania
się z Klientem w celu przedstawienia Klientowi oferty, którą jest zainteresowany.
3. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz oświadcza, że:
a) podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają
jakichkolwiek praw osób trzecich,
b) uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
4. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Usługodawca skontaktuje się z
Klientem w celu przedstawienia oferty, którą zainteresowany jest Klient lub w celu
zrealizowania usługi na rzecz Klienta.

5. Klient akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty
elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu. Użytkownik
zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a
w przypadku jego zmiany do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o zmianie
tego adresu.
6. Adres poczty elektronicznej będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji
pomiędzy Usługodawcą i Klientem związanej ze świadczeniem Usług.
7. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi na rzecz Klienta lub przedstawienia
Klientowi oferty jeśli uzna, że dane w Formularzu są nieprawidłowe lub jeżeli
Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że dane te są sprzeczne z
prawem, dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione
interesy Usługodawcy.
8. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
§5
Usługi serwisu dla Klientów
1. Serwis na rzecz Klientów świadczy usługę pośrednictwa drogą elektroniczną w
poszukiwaniu dla Klientów nowych pracowników.
2. Serwis umożliwia Klientom zamieszczenia oferty.
3. Serwis zawiera także usługi świadczone na rzecz Użytkowników. Opis tych usług oraz
warunków z korzystania z nich zawiera Regulamin Serwisu.
§6
Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Klient i Usługodawca są następujące:
a) połączenie z siecią Internet,
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera
dokumentów HTML oraz z obsługą JavaScript. Przeglądarka powinna akceptować pliki
cookies.
2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym
ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Klientom oraz
Użytkownikom niezalogowanym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich
zminimalizowania.
§7
Prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta zgodnie z zawartą
umową/umowami pomiędzy Usługodawcą a Klientem oraz zgodnie z niniejszym
Regulaminem dla Klientów.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności
konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,
b) wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z
funkcjonowaniem świadczonych Usług,
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c) odmowy świadczenia Usług jeżeli Klient narusza Regulamin lub warunki innej umowy
zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą,
d) dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu
poprzez zmianę Regulaminu.
W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów
Usługodawcy, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub
ustawień, Usługodawca podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do
naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.
Klient, który w ramach funkcjonalności Serwisu umieści w Serwisie Utwory w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadcza, że przysługują mu
autorskie prawa majątkowe do tych Utworów. Klient udziela Usługodawcy nieodpłatnej,
niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług,
zezwalającej na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji,
obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i
wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych,
umieszczanie w sieci Internet.
Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od:
a) podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
b) publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub
naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
c) wykorzystywania Usługi do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich
informacji o charakterze komercyjnym,
d) kopiowania,
modyfikowania,
rozpowszechniania,
transmitowania
lub
wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych
w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
e) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić
funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla
Usługodawcy lub innych Klientów, Użytkowników lub Użytkowników
niezalogowanych,
f) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami,
naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im
przypadkach naruszania Regulaminu serwisu oraz o bezprawnym charakterze danych,
informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisu. Usługodawca po
otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym
niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Klienta,
zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne,
zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz
inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami
Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.
§8
Warunki płatności

1. Usługi na rzecz Klienta świadczone są odpłatnie.
2. Koszt usług, którymi zainteresowany jest Klient zależy od indywidualnej wyceny
Usługodawcy. W tym celu Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą.
3. W celu realizacji płatności Usługodawca wystawia fakturę.

4. Płatność za usługę następuje zgodnie z terminem wskazanym na fakturze.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo, iż w przypadku gdy Klient generuje duże bądź
częste zaległości w płatnościach na rzecz Usługodawcy, kolejne Zamówienie
realizowane będzie po wcześniejszej przedpłacie za świadczone usługi. W takim
przypadku Usługa zostanie zrealizowana po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku
bankowym Usługodawcy.
§9
Odpowiedzialność
1. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek
niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z
Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem
okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek
działania siły wyższej.
2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o
bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Klienta w ramach korzystania z
Serwisu i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi względem nich
odpowiedzialności za powstałą szkodę.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nowoprzyjęty przez Klienta pracownik z
bazy Użytkowników serwisu zrezygnuje z przyjętej oferty. W każdym przypadku Klientowi
przysługuje procedura reklamacyjna do usługi, zgodna z § 11 niniejszego Regulaminu dla
Klientów.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania
przez Klienta z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
b) informacje zamieszczone w Serwisie przez Klienta,
c) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usługi, będące następstwem
okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa,
działania i zaniechania osób trzecich itp.),
d) podania przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub
informacji,
e) nieprzestrzeganie przez Klienta postanowień Regulaminu.
§ 10
Ochrona danych osobowych
1. Akceptując niniejszy Regulamin dla Klientów i podpisując umowę z Usługodawcą, Klient
oświadcza, że przetwarzane przez niego dane osobowe w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej lub spółki są zgodne z przepisami obowiązującego prawa w
zakresie ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
2. Klient oświadcza, że posiada wdrożoną politykę bezpieczeństwa danych osobowych i że
się do niej stosuje, a przetwarzane przez niego dane osobowe są bezpieczne w
rozumieniu RODO.
§ 11
Reklamacje

1. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usługi.
2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
b) wskazanie daty zlecenia lub umowy
c) przedmiot reklamacji (czego dotyczy reklamacja),
d) uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez
Usługodawcę.
5. Reklamacje (z dopiskiem „Reklamacja”) należy składać:
a) na adres Usługodawcy: MotoFocus Małgorzata Franke, ul. Za Dębami 3, 05-075
Warszawa,
b) na adres poczty elektronicznej: kontakt@motokadry.pl
6. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika,
Klienta lub Użytkownika niezalogowanego. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Użytkownik,
Klient oraz Użytkownik niezalogowany zostanie poinformowany za pośrednictwem
poczty elektronicznej, na wskazany w reklamacji adres osoby składającej reklamację.
7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani
ponownemu rozpatrzeniu.
§ 12
Dane kontaktowe Usługodawcy
Klient może kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych z
korzystaniem z Serwisu: pisemnie na adres Usługodawcy: MotoFocus Małgorzata Franke, ul.
Za Dębami 3, 05-075 Warszawa lub mailowo na adres: kontakt@motokadry.pl
§ 13
Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy
1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana za zgodą obu stron.
2. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie
natychmiastowym w następujących przypadkach:
a) naruszenia przez Klienta istotnych postanowień Regulaminu dla Klientów,
b) powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że dane
podane przez Klienta są nieprawdziwe, sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami,
naruszają dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
c) umieszczania w Serwisie przez Klienta treści nieprawdziwych, niezgodnych z
obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste
osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
d) wykorzystywania przez Klienta Usługi niezgodnie ze ich przeznaczeniem,
e) usunięcia przez Klienta adresu poczty elektronicznej, który był użyty do zawarcia
umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą i niepoinformowania o aktualnych danych
kontaktowych przez Klienta,
f) otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu
skrzynki poczty elektronicznej Klienta, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usługi,
chyba, że Klient zostawił również swój numer kontaktowy, pod którym możliwy jest
kontakt.
3. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Klienta (jeśli
istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania.

§ 14
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje bezterminowo.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres udostępniony przez Klienta lub poprzez przekazanie jasnej i
wyraźnej informacji na stronie Serwisu, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa
w niniejszym ustępie.
4. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
5. Wszelkie inne szczegółowe zasady współpracy, niewynikające z ustaleń niniejszego
Regulaminu dla Klientów, dopuszcza się na podstawie odrębnie zawartych umów w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa.

