
Regulamin świadczenia usługi „Wyszukiwarka Kandydatów” 
Wersja obowiązująca od 25 maja 2018 roku 

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi „Wyszukiwarka

Kandydatów” (dawna nazwa handlowa „Zaawansowana wyszukiwarka”) przez spółkę GoldenLine

Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu GoldenLine.pl.

§2. Definicje

Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: 

1. Usługodawca – spółka GoldenLine Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 8
(70-471), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 241921, NIP: 
5262891445, będąca twórcą i właścicielem serwisu GoldenLine.pl uprawnionym do dysponowania 
jego zasobami.

2. Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczenie 
usług, będący osobą fizyczną prowadzącą działalnością gospodarczą, osobą prawną albo jednostką 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania 
niniejszego Regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych 
usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie. Usługobiorcą nie może być 
osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

3. Portal – serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://www.goldenline.pl, udostępniający 
możliwość odpłatnego skorzystania z Wyszukiwarki Kandydatów.

4. Wyszukiwarka Kandydatów – odpłatny zestaw funkcjonalności Portalu, określonych w Pakietach, 
przypisanych do wskazanego przez Usługobiorcę konta użytkownika serwisu GoldenLine.pl.

5. Pakiet – zespół określonych elementów Wyszukiwarki Kandydatów.

6. Usługi Dodatkowe – wszystkie inne usługi, nie wchodzące w skład Pakietu, które Usługodawca 
świadczy odpłatnie na zasadach opisanych w Regulaminie.

§3. Warunki zawarcia Umowy

1. Warunkami skorzystania z Wyszukiwarki Kandydatów są:

a) akceptacja niniejszego Regulaminu,

b) spełnienie wymagań technicznych o których mowa w § 5 ust. 2,

c) wybór Pakietu i okresu użytkowania,

d) dokonanie płatności.

2. Dokonanie płatności o której mowa w ustępie 1 pkt d) powyżej może nastąpić:

a) przelewem - on-line,

b) kartą kredytową lub płatniczą - on-line

c) przelewem (tradycyjnym).

3. Dokonanie płatności za pomocą narzędzi on-line obsługiwane jest przez pośrednika. Usługobiorca

nie ponosi z tego powodu żadnych dodatkowych kosztów - opłaty za realizację transakcji wliczone są

w cenę każdego z Pakietów.

4. Usługobiorca wypełniając formularz zamówienia na Wyszukiwarkę Kandydatów dokonuje wyboru

formy płatności z tym jednak zastrzeżeniem, że dostępna forma płatności zależy od okresu na jaki

zostaje zakupiony dostęp do Wyszukiwarki Kandydatów.



5. W przypadku zakupu Wyszukiwarki Kandydatów na okres 30-dniowy, jedyną możliwą formą zapłaty

jest płatność kartą kredytową lub płatniczą - on-line. Po upływie każdego 30-dniowego okresu

użytkowania Wyszukiwarki Kandydatów, dostęp będzie odnawiany automatycznie na kolejne 30 dni

oraz będzie automatycznie pobierana opłata z tego tytułu. Dostęp będzie odnawiał się automatycznie

na każdy kolejny 30-dniowy okres do czasu aż Usługobiorca nie zrezygnuje z korzystania z usługi

Wyszukiwarki Kandydatów. Rezygnacja jest możliwa do ostatniego dnia każdego 30-dniowego

okresu za który dostęp został opłacony. Rezygnacji dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem

Portalu.

6. W każdym przypadku Usługodawca oraz Usługobiorca mogą pisemnie ustalić inne zasady płatności

niż opisane powyżej.

§4. Rodzaj i zakres świadczonych usług

1. Postanowienia Regulaminu obejmują Pakiety świadczenia usług Wyszukiwarki Kandydatów o

następujących funkcjonalnościach:

Pakiet Plus:

a) liczba rozpoczętych konwersacji: 35,

b) limit wyników wyszukiwania: brak,

c) liczba projektów rekrutacyjnych: 5,

d) liczba kryteriów wyszukiwania: 5,

Pakiet Pro: 

a) liczba rozpoczętych konwersacji: 100,

b) limit wyników wyszukiwania: brak,

c) liczba projektów rekrutacyjnych: nieograniczona,

d) liczba kryteriów wyszukiwania: nieograniczona.

2. Do Pakietów o których mowa powyżej Usługobiorca może dokupić Usługi Dodatkowe zgodnie z

obowiązującą ofertą Usługodawcy.

3. Usługi Dodatkowe mogą zostać użyte w czasie oznaczonym, właściwym dla danej Usługi.

Obowiązują do momentu w którym Usługobiorca nie wykorzysta ich w całości, jednak nie później niż

do końca okresu na jaki została zawarta umowa na Wyszukiwarkę Kandydatów.

4. Niewykorzystanie przez Usługobiorcę Usług Dodatkowych w terminie o którym mowa w ust. 5

powyżej, nie uprawnia Usługobiorcy do żądania zwrotu całości lub części wynagrodzenia z tytułu

niewykorzystania Usług dodatkowych. Należna opłata jest wówczas opłatą za gotowość do

świadczenia tych Usług przez Usługodawcę.

5. W ramach usługi nie są przekazywane dane kandydatów a jedynie umożliwiamy wyszukiwanie

danych.

§5. Warunki świadczenia usługi Wyszukiwarki Kandydatów.

1. Usługodawca świadczy usługę Wyszukiwarki Kandydatów na rzecz Usługobiorcy, w zakresie i

warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Wymagania techniczne sprzętu Usługobiorcy niezbędne do współpracy z systemem

teleinformatycznym Usługodawcy:

a) dostęp do sieci Internet,

b) zainstalowana i obsługiwana przeglądarka internetowa, jedna z następujących: Firefox, Chrome,

Safari, IE, Opera - zaktualizowana do najnowszej wersji.

3. Wyszukiwarka Kandydatów może być wykorzystywana jedynie w celach rekrutacyjnych. Zakres

zastosowania Wyszukiwarki Kandydatów nie obejmuje w szczególności rozsyłania do użytkowników

wiadomości o charakterze reklamowym, handlowym, lub informacyjnym.



4. Usługodawca przeprowadzać będzie cykliczne szkolenia związane z korzystaniem z Wyszukiwarki

Kandydatów oraz będzie przekazywać informacje na temat wykorzystania Wyszukiwarki Kandydatów

przez danego korzystającego.

5. Usługodawca ma prawo oznaczać profile osób korzystających z Wyszukiwarki Kandydatów

odpowiednim symbolem. Usługobiorca oświadcza, że zgadza się na takie oznaczenie profili jakich

używa w trakcie korzystania z Usługi Wyszukiwarki Kandydatów. W przypadku w którym

Usługobiorca udostępnia Wyszukiwarkę Kandydatów osobie trzeciej, Usługobiorca zobowiązuje się

do uzyskania zgody osoby której udostępni Wyszukiwarkę Kandydatów na oznaczenie jej profilu jako

osoby korzystającej z Wyszukiwarki Kandydatów. Jednocześnie Usługobiorca zobowiązuje się do

zwolnienia Usługodawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z oznaczeniem profili osób

trzecich jakim Usługobiorca udostępnił zakupioną przez siebie Wyszukiwarkę Kandydatów.

6. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez Usługobiorcę bądź osoby

trzecie w rezultacie korzystania z Wyszukiwarki Kandydatów, a także za szkody poniesione przez

Usługobiorcę bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem warunków Regulaminu. W szczególności

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania bądź niemożności

skorzystania z Wyszukiwarki Kandydatów, utracone korzyści Usługobiorcy, szkody powstałe w

następstwie utraty lub modyfikacji danych Usługobiorcy lub wszelkie szkody powstałe w następstwie

stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Usługa Wyszukiwarki Kandydatów zostanie udostępniona w ciągu 8 godzin od otrzymania przez

Usługodawcę płatności chyba, że inaczej zostało ustalone z Usługodawcą, co nie wpływa na zmianę

(wydłużenie) okresu na jaki usługa została wykupiona.

8. Po uruchomieniu usługi Wyszukiwarki Kandydatów, pod adresem:

http://www.goldenline.pl/wyszukiwarka/faktury zostanie automatycznie wygenerowana do pobrania

przez Usługobiorcę faktura VAT. W przypadku takiej potrzeby, konieczność przesłania faktury w

wersji papierowej pocztą należy zgłosić wcześniej Usługodawcy.

9. Usługodawca, na pisemne żądanie Usługobiorcy, jest uprawniony do zaprzestania lub czasowego

wstrzymania świadczenia usługi Wyszukiwarki Kandydatów w każdym czasie. Po spełnieniu takiego

żądania przez Usługodawcę, Usługobiorca nie będzie uprawniony w żadnym wypadku do zwrotu już

pobranego wynagrodzenia za świadczenie usługi Wyszukiwarki Kandydatów. Okres na jaki została

wykupiona usługa także nie ulegnie przedłużeniu.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania lub ograniczenia świadczenia usługi

Wyszukiwarki Kandydatów, w sytuacji, które w jego ocenie godzą w dobre obyczaje, są bezprawne,

łamią niniejszy Regulamin, regulamin Portalu lub promują podmioty prowadzące działalność

konkurencyjną w stosunku do działalności Usługodawcy bez wskazania uzasadnienia.

11. Usługobiorca zobowiązany jest wskazać osoby, którym przyznaje prawo do używania Wyszukiwarki

Kandydatów poprzez przesłanie do Usługodawcy linków do Profili tych osób założonych na

GoldenLine.pl oraz e-mail i telefon takiej osoby.

12. Usługobiorca oświadcza, że nie przyniesie żadnego prawa do używania Wyszukiwarki Kandydatów,

ani zobowiązania wynikającego z niniejszego Regulaminu na jakąkolwiek osobę trzecią bez

uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do

zaprzestania świadczenia usług Wyszukiwarki Kandydatów, w przypadku powzięcia wiadomości o

nieuprawnionym korzystaniu z Wyszukiwarki Kandydatów przez osoby trzecie.

13. Usługodawca może przenieść uprawnienia do używania Wyszukiwarki Kandydatów pomiędzy

pracownikami Usługobiorcy w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku Usługobiorcy o

zmianę osoby uprawnionej. Usługodawca może odmówić przeniesienia uprawnienia, o którym mowa

powyżej bez podania przyczyny.

§6. Dane osobowe

1. Usługobiorca będzie przetwarzał dane osobowe użytkowników Wyszukiwarki Kandydatów jako

przetwarzający dane osobowe w rozumieniu obowiązującego prawa, bez uszczerbku dla uprawnień

Usługobiorcy jako administratora danych osobowych na podstawie regulaminu świadczenia usług

http://www.goldenline.pl/wyszukiwarka/faktury


drogą elektroniczną. Na podstawie Regulaminu Usługobiorca zleca do przetwarzania dane osobowe 

określone w Umowie („Dane osobowe”). 

2. Dane osobowe użytkowników Wyszukiwarki Kandydatów w celu wykonania usługi przetwarzane

będą przez okres świadczenia Usługi oraz przez okres 3 lat od daty jej zakończenia tj. do momentu

zakończenia biegu terminu przedawnienia się roszczeń związanych z wykonaniem Usługi. Pozostałe

dane związane z zamówieniem zebrane na potrzeby podpisania i rozliczenia Umowy będą

przetwarzane przez 10 lat od daty jej zakończenia, tj. do momentu zakończenia biegu terminu

przedawnienia się roszczeń związanych z wykonaniem Usługi.

3. Dane osobowe użytkowników Wyszukiwarki Kandydatów będą podpowierzone do przetwarzania

zaufanym partnerom Usługobiorcy, na co Usługodawca wyraża niniejszym zgodę. Powierzenie

przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi Wyszukiwarka

Kandydatów.

4. W trakcie korzystania przez Usługodawcę z Wyszukiwarki Kandydatów, dane dotyczące

wykorzystania Usługi (w tym historia wyszukiwania) będą przetwarzane w celu lepszego

dostosowania usługi do potrzeb Usługodawcy, w tym do rekomendowania odpowiednich kandydatur

do pracy. Informacje na ten temat są niezbędne w celu wypełnienia zobowiązania o którym mowa w

§ 5 pkt 4.

5. Usługodawca zobowiązany jest do:

a) stosowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających Dane

osobowe, na zasadach określonych w art. 32 Rozporządzenia;

b) pomagania Usługobiorcy w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36

RODO;

c) przetwarzania Danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Usługobiorcy,

chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo krajowe lub unijne; w takim

przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Usługodawca informuje Usługobiorcę o tym

obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na

ważny interes publiczny;

d) pomagania Usługobiorcy poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w

wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą,

e) zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązywały

się do zachowania tajemnicy chyba że będą to osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy

na podstawie ustawy;

f) w razie stwierdzenia naruszenia ochrony Danych osobowych, powiadomienia Usługobiorcy o

takim naruszeniu niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od jego wykrycia,

g) po zakończeniu Umowy, zależenie od decyzji Usługobiorcy, usunięcia lub zwrotu Danych

osobowych oraz usunięcia ich wszelkich kopii, chyba że przepisy prawa bezwzględnie

obowiązującego przewidują inaczej.

6. Usługodawca  udostępnia Usługobiorcy informacje niezbędne do wykonywania jego obowiązków

związanych z powierzeniem przetwarzania Danych osobowych. Usługodawca umożliwia

Usługobiorcy przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji,

7. w zakresie dotyczącym powierzenia przetwarzania Danych osobowych i zapewni współpracę w tym

zakresie.

8. Usługodawca jest uprawniony do upoważnienia osób działających na jego rzecz, w tym dalszych

podmiotów przetwarzających, do przetwarzania Danych osobowych w imieniu Usługobiorcy, w tym

do wydawania tym podmiotom w imieniu Usługobiorcy poleceń dotyczących przetwarzania Danych

osobowych.

§6. Reklamacje

1. Usługodawca udostępnia adres poczty elektronicznej reklamacje@goldenline.pl służący do

przesyłania zapytań i reklamacji.



2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni od dnia, w którym usługa Wyszukiwarki Kandydatów

była lub miała być wykonana.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty wniesienia reklamacji.

4. Reklamacja musi zawierać w szczególności przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.

5. W przypadku niedotrzymania terminów dla wykonania aktów staranności, reklamacja nie będzie

uznana.

§7. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu

teleinformatycznego Usługodawcy, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie

Usługobiorcom korzystania z Wyszukiwarki Kandydatów. Terminy prac i przewidywany czas ich

trwania będą komunikowane Usługobiorcy przed rozpoczęciem prac. W miarę możliwości

Usługodawca będzie wykonywał takie prace w godzinach nocnych by zminimalizować uciążliwość w

korzystaniu z Wyszukiwarki Kandydatów przez Usługobiorców.

2. Usługobiorca udziela zgody na używanie swojego logotypu lub nazwy udostępnionych Usługodawcy

w celu prawidłowego wykonania Zamówienia.

3. Usługobiorca udziela Usługodawcy zgody na korzystanie z informacji opublikowanych w Profilu

Pracodawcy (w tym logotypu, nazwy firmy) przez cały okres realizacji Usług oraz przez 24 miesiące

po zakończeniu obowiązywania Zamówienia w celach promocyjnych Usługodawcy tj. promocji

produktu oraz samego Usługodawcy. Informacje będą używane w szczególności w prezentacjach

sprzedażowych Usługodawcy, na stronie produktowej Usług itp.

4. Rozwiązanie Zamówienia nie jest równoznaczne z cofnięciem zgody na  używanie danych i

materiałów Usługobiorcy przez Usługodawcę w celach marketingowych oraz reklamowych itp.

5. W przypadku uniemożliwienia korzystania z Wyszukiwarki Kandydatów przez ponad 24 godziny na

skutek wystąpienia siły wyższej, w szczególności awarii serwerów Usługodawcy lub nieprawidłowego

działania sieci Internet, Usługodawca zobowiązuje się do przedłużenia obowiązywania danego

Pakietu o okres w którym korzystanie z niego było niemożliwe.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego

(Dz.U. nr 16, poz.93, z 1964 r. z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami) oraz zapisy

regulaminu Portalu dostępnego pod adresem: www.goldenline.pl/regulamin

7. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z zamówienia lub regulaminu jest Sąd miejscowo

właściwy dla Usługodawcy.


