Regulamin korzystania z serwisu internetowego oraz
aplikacji mobilnej Projober dla Pracowników i
Pracodawców

§1 Definicje
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej ,,Regulaminem’’) określa zasady świadczenia usług drogą
elektroniczną (zwanych dalej „Usługami”) przez Projober s.a., zwaną dalej „Projober s.a.” lub
„Usługodawcą”, z wykorzystaniem serwisu internetowego www.projober.com oraz aplikacji
mobilnej ProJober (dalej zwanej „Aplikacją”).
2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.).
3. Usługodawcą usług opisanych w Regulaminie jest spółka pod firmą Projober s.a. z siedzibą we
Wrocławiu przy al. Armii Krajowej 10/5, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonym, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000662824, kapitał zakładowy
100.000 PLN, NIP 8961559126.
4. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna bądź osoba nie posiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną do korzystania z Aplikacji i serwisu
internetowego w celu korzystania z Usług.
5. Projober s.a. świadczy usługę dostępu do aplikacji Projober oraz strony internetowej
www.projober.com będącą usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy, o
której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu w ramach ogółu usług świadczonych przez Usługodawcę,
zwanych dalej Usługami
6. Treści zawarte w aplikacji, to ogół informacji, materiałów i danych takich jak materiały tekstowe,
opisy, zdjęcia, grafiki publikowane przez Użytkowników w Aplikacji.
7. Wprowadzanie i zarzadzanie treściami, odbywa się za pomocą udostępnionego dla
Użytkownika miejsca w Aplikacji zwanego dalej Kontem. Konto tworzone jest poprzez
rejestrację w Aplikacji. Posiadanie konta w Aplikacji jest niezbędne do korzystania z pełnej oferty
usług Aplikacji.
8. Za Umowę uważa się, każdą umowę zawieraną na podstawie Regulaminu przez Usługodawcę
z drogą elektroniczną, której przedmiotem są Usługi świadczone w Serwisie – w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [Dz. U. z 2002r. Nr 144,
poz. 1204 z późn. Zm.]
9. Za Konsumenta uważa się, osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, która zawiera z
Usługodawcą umowę odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny [Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 271 z późn. zm]
10. Za Pracodawcę uważa się, Użytkownika aplikacji, który założy konto pracodawcy w celu
wyszukania pracowników w aplikacji Projober.

11. Za odsłonięcie profilu kandydata uważa się kliknięcie w przycisk Aplikacji lub serwisu
www.projober.com skutkujący zapytaniem kandydata o możliwość przesłania danych
osobowych do pracodawcy.
12. Za Pracownika pozyskanego przez Aplikację Projober uważa się, kandydata którego profil
odsłonięto i został przez Pracodawcę zatrudniony, w okresie 12 miesięcy od odsłonięcia profilu,
na umowę o pracę, zlecenia, o dzieło lub rozpoczął współpracę z Pracodawcą za pomocą innej
umowy lub też bezumownie, świadcząc pracę lub usługi na jego rzecz. Nie ma znaczenia czy
potencjalny pracownik był wcześniej w wewnętrznej bazie pracodawcy.
13. Za Stworzenie oferty pracy uważa się stworzenie przez Pracodawcę wyszukania Pracowników
w Aplikacji lub serwisie internetowym www.projober.com
14. Osobą polecającą jest użytkownik aplikacji, który zaprasza do Projober znajomych przy pomocy
dedykowanego linka polecającego.

§2 Postanowienia ogólne

1. Dostęp do Usługi następuje po wykonaniu procedury rejestracji Użytkownika
2. Wykonanie procedury rejestracji usługi równoznaczne jest z zawarciem pomiędzy
Usługobiorcą, a Projober s.a. umowy o świadczenie Usług na zasadach wynikających z
Regulaminu.
3. Wszelkie wiadomości, wnioski, wyjaśnienia Usługobiorcy przesłane w ramach korzystania z
Usługi są traktowane jako wiążące.
4. Jeżeli Usługobiorca posiada możliwość odbierania wiadomości w ramach Usługi, to przesłanie
w ramach Usługi wiadomości do Usługobiorcy traktuje się jako dostarczenie Usługobiorcy
komunikatu w niej zawartego, co nie wymaga potwierdzenia przy pomocy innego kanału
komunikacji.
5. Projober s.a. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi przez nieuprawnione osoby
trzecie, na szkodę Usługobiorcy.
6. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin Użytkownikom przed zawarciem umowy.
7. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia
czynności zmierzających do skorzystania z Usług.
8. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację Regulaminu.

§3 Warunki korzystania z Aplikacji

1. Niedozwolonym jest korzystanie z Usługi w celu naruszającym obowiązujące prawo.
2. Układ, zamieszczone materiały oraz każdy element Aplikacji podlega ochronie prawnej, w
szczególności na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) i ustawy z dnia 30

3.
a.
b.
4.

czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz.
1117 z późn. zm.). Zabronione jest kopiowanie materiałów, a także ich rozpowszechnianie w
jakiejkolwiek formie bez wyraźnej zgody Projober s.a..
Projober s.a. ma prawo do wstrzymania dostępu do Aplikacji Usługobiorcy, który:
wykorzystuje Aplikacje do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób
trzecich,
narusza obowiązujące prawo, postanowienia niniejszego Regulaminu lub dobre obyczaje.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca są następujące: Połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka
internetowa umożliwiająca wyświetlanie dokumentów HTML.

§4 Warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę

1. Rejestracja Konta w Aplikacji jest bezpłatna
2. Przy rejestracji Konta Usługodawca gromadzi następujące dane osobowe : imię, nazwisko,
adres poczty elektronicznej e-mail, zdjęcia, cv, historia zatrudnienia, wykształcenie, miejsce
zamieszkania, kwalifikacje i umiejętności, preferencje płacowe, opis, numer telefonu, datę
urodzenia.
3. Rejestracja Konta w Aplikacji możliwa jest także z poziomu zewnętrznych stron
internetowych takich jak Facebook, oraz strony internetowej aplikacji www.projober.com
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak aktualizacji danych, wskazanych w
rejestracji przez Użytkownika, w przypadku ich późniejszej zmiany.
5. Korzystanie z Usług w Aplikacji może być płatne bądź bezpłatne, przy czym Usługi płatne są
jedynie w wersji dla Pracodawców, a ich pełny opis jest w paragrafie 8 niniejszego
regulaminu.
6. Rejestrując Konto w Aplikacje, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.
7. Projober s.a. dołoży starań, aby korzystanie z Aplikacji było możliwe dla użytkowników
urządzeń mobilnych pracujących pod kontrolą systemu Android w wersji od 4.1 wzwyż oraz
iOS w wersji od 9.0 wzwyż dla wszystkich typów połączeń internetowych. Jednakże Projober
s.a. nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia
korzystanie z Aplikacji.
8. Projober s.a. nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia
techniczne występujące na urządzeniach mobilnym typu firewall’e –, niewłaściwe wersje
odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne, a które uniemożliwiają
dostęp do treści zawartych w Aplikacji.
9. Jakiekolwiek próby korzystania z Aplikacji w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem
mogą pociągnąć za sobą bez uprzedzenia nieodwracalne zablokowanie dostępu do Aplikacji
oraz stosowne kroki prawne ze strony Projober s.a. bądź właściwych organów ścigania.
10. Projober s.a. nie ponosi odpowiedzialności za:
a. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Usługobiorcę z Aplikacji,
b. problemy w funkcjonowaniu Aplikacji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Projober
s.a. przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł
zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,

c. następstwa korzystania z Aplikacji niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
d. przerwy w świadczeniu Usługi w przypadku zaistnienia przyczyn technicznych lub
niezależnych od Projober s.a.,
e. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu Użytkownika, systemu stosowanego przez
Użytkownika lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Projober s.a.

§5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług opisanych w niniejszym regulaminie należy zgłaszać na
numer telefonu: +48 696280296 lub email: suport@projober.com
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu
składającego reklamację jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności wpływania
jednak nie dłużej niż w przeciągu 14 dni.
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w
sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja lub na adres podany w reklamacji.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych jest Projober s.a.. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a. w związku z koniecznością realizacji świadczonych usług przez Projober s.a,
b. w związku z rejestracją konta Użytkownika w Aplikacji,
c. dla celów związanych z przesyłaniem informacji marketingowych (pod warunkiem wyrażenia
stosownej zgody przez Użytkownika),
d. w związku z korespondencją,
e. dla potrzeb technicznych i statystycznych Aplikacji.
f. W celu rozpatrzenia reklamacji.
2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie
danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogła zostać zrealizowana
rejestracja opisana w paragrafie 2. Użytkownik ma prawo do wniesienia pisemnego,
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na
swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich
danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub
wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.
3. Projober s.a oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu
zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa
w art. 36-39 oraz spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W szczególności Projober
s.a oświadcza, że opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania
systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych, o których mowa w
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych.
4. Projober s.a zastrzega sobie prawo udostępniania danych urzędom i organom uprawnionym
do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. organom
ścigania.
5. Projober s.a. zastrzega prawo do monitorowania treści wprowadzanych przez Użytkownika
oraz modyfikowania lub usuwania wprowadzanych treści, jeśli te naruszają regulamin, prawo
lub dobre obyczaje.

§7 Rozwiązanie Umowy

1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać z Projober s.a. umowę o świadczenie usług
opisanych w niniejszym Regulaminie, poprzez usunięcie Konta w Aplikacji.
2. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje usunięcie wszystkich danych powiązanych z tym
Kontem zgromadzonych w Aplikacji z wyjątkiem sekcji naliczeń za usługi płatne oraz listy
odsłoniętych kandydatów w przypadku Konta Pracodawcy.
3. Usunięcie Konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług,
co do których posiadanie Konta w Aplikacji jest niezbędne.
4. Usunięcie Konta nie wstrzymuje świadczenia przez Usługodawcę Usług płatnych, które będą
realizowane zgodnie z opłaconym zamówieniem Użytkownika.
5. Konto Użytkownika jest usuwane automatycznie na żądanie Użytkownika.
6. W odniesieniu do Usług, z których Konsument rozpoczął korzystanie przed upływem
dziesięciu dni od zawarcia Umowy z Usługodawcą, bądź takich Usług, które mają właściwości
indywidualnie określone przez Konsumenta lub indywidualnie związane z osobą
Konsumenta, wyłączone jest prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy na podstawie
art. 10 ust. 3 pkt 1 i pkt 4 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
[Dz.U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 z późn. zm].
7. Postanowienia ust 1 powyżej mają zastosowanie w szczególności w sytuacji wykupienia przez
Konsumenta Usług płatnych w Aplikacji, których realizacja nastąpiła po zapłaceniu należności.
8. W przypadkach innych niż określone w ust 1 i 2 powyżej, w terminie 10 dni od dnia zawarcia
umowy Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia pisemnego
przesłanego na adres Usługodawcy lub na formularz kontaktowy wskazany w Aplikacji.
9. Projober s.a. zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Usługobiorcą, który narusza
postanowienia Regulaminu.
10. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Projober s.a., Użytkownik nie może
dokonać ponownej rejestracji w Aplikacji bez uprzedniej zgody Projober s.a..

11. Projober s.a. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu za uprzednią notyfikacją
zamieszczoną w Aplikacji.
12. Projober s.a. zastrzega sobie prawo zablokowania konta Pracodawcy jeśli jego należności w
stosunku do Projober s.a., są przeterminowane dłużej niż 15 dni lub gdy przekroczony jest
limit kredytowy przyznany Pracodawcy.

§8 Usługi płatne

1. Użytkownik jeśli jest Pracodawcą może odsłonić do 20 profili kandydatów będących w bazie
Aplikacji Projober dla każdej stworzonej oferty pracy. Na prośbę użytkownika Projober s.a.
może przydzielić większą pulę odsłonięć profili pracowników.
2. Użytkownik jeśli jest Pracodawcą może stworzyć do 3 ofert pracy bezpłatnie w jednym czasie.
Po zakończeniu jednej oferty, może stworzyć kolejną bezpłatną ofertę pracy.
3. Oferta Pracy stworzona przez Pracodawcę będzie widoczna w serwisie przez 60 dni, chyba że
pracodawca zatrudni pracownika wcześniej.
4. Stworzenie większej liczny ofert pracy niż 3 skutkować będzie naliczeniem kwoty 200 netto
za każdą stworzoną ofertę ponad trzecią.
5. W przypadku pozyskania pracownika przez Pracodawcę tj. Podpisania z Pracownikiem :
umowy o pracę, zlecenia, o dzieło lub nawiązania jakiejkolwiek innej współpracy skutkującej
świadczeniem pracy lub usług na rzecz Pracodawcy, Projober s.a. naliczy opłatę w kwocie 1%
netto rocznego wynagrodzenia brutto proponowanego w wyszukaniu rekrutacyjnym.
6. Za Pracownika pozyskanego poprzez Aplikację Projober s.a., uważa się każdego kandydata
którego profil został odsłonięty przez Pracodawcę, a został zatrudniony na podstawie umowy
o pracę, zlecenia, o dzieło lub nawiązał jakąkolwiek inną współpracę z Pracodawcą, przez
okres 12 miesięcy od dnia odsłonięcia profilu Pracownika w aplikacji Projober. Nie ma
znaczenia czy potencjalny pracownik był wcześniej w wewnętrznej bazie pracowników
pracodawcy.
7. W przypadku pracownika, który został zatrudniony poprzez aplikację Projober, na okres
krótszy niż 12 miesięcy, wynagrodzenie dla Projober zostanie naliczone proporcjonalnie do
czasu pracy.
8. W przypadku Pracownika zatrudnianego przez Pracodawcę na krócej niż 1 miesiąc,
wynagrodzenie jest stałe i wynosi 30zł netto.
9. W przypadku zatrudnienia pracownika na okres krótszy niż podany w ofercie pracy, naliczane
jest wynagrodzenie za okres podany w ofercie o pracę
10. W przypadku zatrudnienia pracownika na okres dłuższy niż podany w ofercie pracy lub
przedłużenia umowy z Pracownikiem, naliczane jest wynagrodzenie za okres nie dłuższy niż
rok od pierwszego zatrudnienia. Wynagrodzenie łączne wynosi nie więcej niż 1% netto
wynagrodzenia brutto Pracownika.
11. Pracodawca, ma obowiązek powiadomić Projober s.a. o fakcie zatrudnienia pracownika w
ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy o pracę, zlecenia, o dzieło lub
nawiązał jakąkolwiek inną współpracę z Pracownikiem. Za poprawne zawiadomienie o

zatrudnieniu, uważa się kliknięcie przycisku zatrudniłem przy profilu kandydata lub
powiadomienie mailowe wysłane na adres support@projober.com
12. W przypadku nie powiadomienia Projober s.a. o zatrudnieniu Pracownika pozyskanego
poprzez Aplikację, Projober s.a. wezwie Pracodawcę do usunięcie nieprawidłowości w
przeciągu 3 dni kalendarzowych. W przypadku nie usunięcia nieprawidłowości Projober s.a.
naliczy karę umowną za pozyskanie pracownika w kwocie 50% netto rocznego
wynagrodzenia brutto proponowanego w wyszukaniu rekrutacyjnym, bez względu na okres
jaki pracownik faktycznie przepracował u Pracodawcy.
13. Pracodawca, wpisując warunki zatrudnienia podczas tworzenia oferty pracy jest
zobowiązany do proponowania kandydatom podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz za
pomocą czatu warunków takich jak wpisane w wyszukaniu. W szczególności dotyczy to
wynagrodzenia, rodzaju umowy, wymiaru godzin pracy oraz stanowiska pracy. W przypadku
zaproponowania kandydatowi niższego wynagrodzenia, innego stanowiska pracy, innego
wymiaru godzin lub innej umowy niż pierwotnie proponowana w stworzonej ofercie pracy,
Pracodawca zapłaci każdorazowo kwotę 30.000 zł netto tytułem kary umownej. Dowodem
świadczącym o winie mogą być czat prowadzony w aplikacji, e-maile, rozmowy telefoniczne,
umowa podpisana na innych warunkach niż przedstawiono w aplikacji projober lub nagrania
wideo.
14. Pracodawca bezspornie zgadza się na naliczenie kary o której mowa w paragrafie 7 pkt 12 i
13 nawet jeśli po odsłonięciu danych pracownika usunął konto w aplikacji Projober.

§9 Ochrona prywatności
1. Rejestrując Konto w Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz.
U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm]. Dane osobowe, jakie Użytkownik przekazuje
Usługodawcy w związku z korzystaniem z Aplikacji przetwarzane są w celu realizacji Umowy
w zakresie Usług (w tym do rozpatrywania reklamacji), a także w celach marketingowych.
2. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych jest Usługodawca.
3. Każda osoba dokonująca rejestracji w Aplikacji ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość
ich poprawiania, samo zaś podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji
celów wymienionych w ust. 1 powyżej.
4. Podanie danych osobowych w Aplikacji w każdym przypadku jest dobrowolne, jednakże ze
względu na charakter poszczególnych Usług, niepodanie odpowiednich danych osobowych,
może oznaczać brak możliwości skorzystania z konkretnej Usługi.
5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, a także do
żądania ich usunięcia.
6. Użytkownik sam decyduje o przekazaniu swoich danych kontaktowych pracodawcy,
poprzez zaakceptowanie / polubienie jego oferty pracy
7. Rejestrując się w Aplikacji Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na:
a) otrzymywanie na konto w Aplikacji i adres e-mail podany przy rejestracji od Serwisu
newsletterów.

b) wyświetlania mu w Aplikacji i poprzez powiadomienia „push” ogłoszeń, w tym ogłoszeń

rekrutacyjnych, komunikatów o nowych wiadomościach oraz komunikacji z osobami
zainteresowanymi wysłaniem informacji.

§10 Publikacja treści
1. Treści mogą publikować Użytkownicy posiadający Konto w Aplikacji.
2. Publikując Treści Użytkownik oświadcza, że:

a) przysługują mu prawa majątkowe – w tym autorskie prawa majątkowe do Treści
b) prawa te nie są niczym ograniczone, w tym są pozbawione wad prawnych
c) Treści nie naruszają praw osób trzecich, w tym nie naruszają praw do wizerunku i dóbr
osobistych osób trzecich
d) Treści nie są sprzeczne z prawem ani dobrymi obyczajami
3. Wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za prawdziwość oświadczeń określonych w ust 2
powyżej.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich pozostające w
sprzeczności z oświadczeniami Użytkownika, o których mowa w ust 2 powyżej.
5. Usługodawca jest uprawniony do moderacji Treści, tj: Usuwania Treści, wobec których osoby
trzecie złożyły uzasadnione roszczenia odnoszące się do naruszenia ich praw w wyniku
publikacji Treści Usuwania Treści, których publikacja narusza przepisy prawa lub dobre
obyczaje Promowania Treści, które w ocenie Usługodawcy zasługują na szczególne
wyróżnienie bądź ekspozycję w Aplikacji lub na zewnętrznych stronach internetowych.

§11 Zastrzeżenia prawne
1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik zobowiązuje się względem Usługodawcy nie
używać Aplikacji do celów niezgodnych z prawem lub celów zabronionych na mocy
postanowień Regulaminu.
2. Zabrania się korzystania z Aplikacji w sposób, który może spowodować uszkodzenie,
wyłączenie, przeciążenie lub niesprawność Aplikacji lub zakłócać możliwość swobodnego
korzystania z Aplikacji przez innych Użytkowników.
3. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się m.in. od:
a) znieważania, prześladowania, dręczenia, zastraszania innych osób, w tym innych
Użytkowników Aplikacji lub naruszania ich praw (np. prawa do prywatności, praw własności
intelektualnej i wizerunku)
b) rozpowszechniania materiałów lub informacji niezgodnych z prawem, o charakterze
obraźliwym, szkalującym, pornograficznych, sprzecznym z dobrymi obyczajami
c) podszywania się pod inne osoby
d) posługiwania się Kontem osoby trzeciej
e) wykorzystywania treści, w tym tekstów, zdjęć, grafik itp., do których nie przysługują mu
uprawnienia
f) ograniczania innym Użytkownikom możliwości swobodnego korzystania z Aplikacji

g) publikacji reklam oraz przekazów promocyjnych jakichkolwiek produktów (w tym
odnośników do innych stron internetowych) bez zezwolenia Usługodawcy. Reklamy oraz
przekazy promocyjne publikowane bez takiej zgody będą przez Usługodawcę usuwane.
h) wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych w Aplikacji (w tym zdjęć, opisów
usług bądź towarów) bez pisemnej zgody Usługodawcy
i) automatycznego zakładania kont
j) wysyłania do innych użytkowników Aplikacji niechcianej korespondencji (spam)
k) wykorzystywania, kopiowania, gromadzenia, indeksowania lub przetwarzania danych innych
Użytkowników
l) wykorzystywania, kopiowania, gromadzenia, indeksowania lub przetwarzania baz danych
gromadzonych w Aplikacji, a także rozwiązań technologicznych i funkcjonalnych Aplikacji
4. W przypadku wykrycia przez Usługodawcę, któregokolwiek z naruszeń opisanych w §10 pkt
3. Lit od a) do j) Projober s.a. ma prawo naliczyć karę umowną 50.000 zł netto za każdorazowe
zdarzenie, a w przypadku naruszenia §10 pkt 3. Lit k) i l) ma prawo naliczyć karę umowną
3000zł netto za każdego użytkownika którego dane nielegalnie wykorzystano, kopiowano,
zgromadzono, indeksowano lub przetwarzano.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania dostępności Aplikacji w celu
jego rozbudowy, konserwacji lub rozwiązywania problemów technicznych.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jeżeli możliwość korzystania przez
Użytkownika z opłaconych już Usług płatnych doznała uszczerbku, okres korzystania z Usług
ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu o okres, podczas którego Użytkownik nie mógł z Usług
korzystać.

§12 Program Polecaj i Wygrywaj
1. Niniejszy paragraf określa podstawę prawną działania Programy Polecaj i wygrywaj,
jednocześnie określając prawa i obowiązki osoby polecającej oraz Projober s.a.
2. Warunkiem uczestnictwa w programie jest założenie konta w Projober s.a. oraz
akceptacja regulaminu
3. Okres trwania Programu polecaj i wygrywaj jest oznaczony i I edycja programu trwa
do 31 lipca 2017
4. Uczestnikami Programu Polecaj i wygrywaj mogą być osoby fizyczne posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
5. Jako Polecenie aplikacji Projober, rozumie się przesłanie dedykowanego linka do
rejestracji wygenerowanego w systemie Projober. Link ten generuje się w zakładce
Polecaj i wygrywaj
6. Jedynie rzeczywiste osoby, które poprawnie zarejestrowały się przy pomocy linka
polecającego, zostaną przypisani do polecającego. Poprawna rejestracja oznacza
podanie pełnych danych osobowych oraz kontaktowych oraz wypełnienie profilu
użytkownika.
7. Tożsamość osób może być weryfikowana przez Projober s.a.

8. Projober s.a. 1 czerwca, 1 lipca oraz 1 sierpnia, rozlosuje nagrody rzeczowe wśród
wszystkich osób które polecały aplikację zgodnie z powyższym regulaminem.
Informacje o wygranej będą przesyłane do osoby polecającej drogą elektroniczną
9. Projober s.a. 1 sierpnia, przekaże nagrody rzeczowe trzem uczestnikom, które
poleciły aplikację zgodnie z powyższym regulaminem, największej liczbie osób.
Informacje o wygranej będą przesyłane do osoby polecającej drogą elektroniczną.
10. Daną Osobę Polecaną lub Potencjalnego Pracodawcę może polecić tylko jedna Osoba
Polecająca. W przypadku większej ilości poleceń, decyduje to, z czyjego linku Osoba
Polecana dokona Rejestracji jako pierwsza.
11. Nagroda jest przekazywana na podstawie niniejszego regulaminu. Nagroda podlega
opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy na Projober
s.a. będą ciążyły wymogi o charakterze podatkowym, Osoba polecająca złoży
wszelkie wymagane oświadczenia oraz dokona niezbędnych do tego czynności.
12. Wszelkie reklamacje oraz inne sprawy związane z programem Polecaj i zarabiaj należy
kierować na adres mailowy: support@projober.com

§13 Wejście w życie i zmiany Regulaminu
13. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej aplikacji pod adresem
www.projober.com
14. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.
15. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać
korzystania z Aplikacji i usunąć swoje Konto.

