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Regulamin świadczenia usług rekrutacyjnych 
Wersja obowiązująca od 1 marca 2020 

§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług

rekrutacyjnych przez spółkę GoldenLine Sp. z o.o. za pośrednictwem
serwisu „GoldenLine.pl”.

2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi
przy użyciu strony

WWW lub złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej lub faxem jest równoznaczne z 
pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.  
§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, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem 241921, NIP: 5262891445, będąca właścicielem: portalu 
„GoldenLine.pl” uprawnionym do dysponowania jego zasobami.

2. Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o 
świadczeniu usług będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w 
związku z tą działalnością, 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 poniżej określonych.

3. Strona – Usługodawca lub Usługobiorca.
4. Portal – serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://www.goldenline.pl.
5. Użytkownik – każdy zarejestrowany w Portalu internauta.
6. Usługi – usługi rekrutacyjne zgodne ze złożonym zamówieniem, wykonanie których 

następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów 
teleinformatycznych, na

indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są 
transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa 
telekomunikacyjnego. Zakres Usług określa aktualna oferta handlowa Usługodawcy, W 
szczególności Usługą jest Ogłoszenie Online.  
7. Zamówienie – jest to indywidualnie wypełniony formularz zamówienia podpisany
przez Usługobiorcę.
8. Panel rekrutacyjny – Panel umożliwiający zarządzanie wykupionymi usługami w
Portalu.
9. Login - ciąg znaków służących do identyfikacji Usługobiorcy.
10. Hasło - ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu
do zamówionej usługi.
11. Rejestracja - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego usługodawcy danych
niezbędnych do realizacji usługi internetowej.
12. Ogłoszenie Online – rodzaj Usługi - ogłoszenie rekrutacyjne będące ofertą pracy na
jedno określone przez Usługobiorcę stanowisko, publikowane na okres zgodny z wybraną
ofertą zawierające: nazwę firmy, nazwę stanowiska, miejsce pracy, branżę, region, numer
referencyjny ogłoszenia, opis firmy, opis stanowiska, wymagania dla kandydata, ofertę dla
kandydata, klauzulę dotyczącą danych osobowych i dodatkowe informacje
dotyczące  aplikacji, zgodne ze złożonym Zamówieniem Online, wykonanie którego
następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych,
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na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane 
te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa 
telekomunikacyjnego. Szczególnym rodzajem Ogłoszenia Online jest TOP - transparentna 
oferta pracy. TOP dodatkowo, poza wymienionymi powyżej elementami Ogłoszenia Online, 
zawiera informację o proponowanych wynagrodzeniu, nazwie firmy pracodawcy oraz 
dokładnej lokalizacji firmy.   

13. Zamówienie Online – rodzaj Zamówienia - indywidualnie wypełniony przez
Usługobiorcę formularz na Ogłoszenie Online, dostępny na stronie internetowej
http://rekrutacja.goldenline.pl/ogloszenia lub http://rekrutacja.goldenline.pl

§3. Ogólne warunki świadczenia Usług
1. Złożenie Zamówienia na Usługę świadczoną przez Usługodawcę następuje przez 1.1.

zakup on-line za pomocą strony internetowej dostępnej w domenie goldenline.pl lub
poprzez platformy współpracujące oraz dokonanie płatności online i samodzielną
realizację wybranej Usługi,

1.2. podpisanie i dostarczenie formularza zamówienia: 
a. na podany przez Usługodawcę numer faxu lub poprzez przesłanie na adres:
cc@goldenline.pl oraz dokonanie płatności online i samodzielną realizację wybranej
Usługi,
b. za pośrednictwem przedstawiciela handlowego Usługodawcy oraz dokonanie

płatności online i samodzielną realizację wybranej Usługi,
c. za pośrednictwem przedstawiciela handlowego Usługodawcy oraz dokonanie
płatności i realizację Usługi na zasadach indywidualnie ustalonych z przedstawicielem
handlowym.
2. Warunkiem koniecznym do uruchomienia Usługi w pełnym zakresie jest otrzymanie przez
Usługodawcę wynagrodzenia, chyba że co innego wynika z ustaleń pomiędzy Stronami i
ustalenia te zostały uwzględnione w Zamówieniu zaakceptowanym przez Usługodawcę. 3.
W momencie otrzymania przez Usługodawcę Zamówienia, Usługodawca rozpocznie
świadczenie usług poprzez zarezerwowanie zasobów niezbędnych do realizacji
Zamówienia.

4. Jeżeli dla właściwego świadczenia Usług Usługobiorca dostarcza jakiekolwiek utwory
chronione postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Usługobiorca uzyska stosowne zgody osób uprawnionych – dysponentów takich praw,
celem upoważnienia

Usługodawcy do korzystania z takich utworów zgodnie z ich przeznaczeniem i w celu 
realizacji Usług, na polach eksploatacji określonych postanowieniami art. 50 cyt. ustawy. 
Upoważnienie, o którym mowa powyżej zawierać będzie także upoważnienie do 
wykonywania praw zależnych do takich utworów oraz do udzielania ewentualnych licencji 
lub  
sublicencji przez Usługodawcę na rzecz osób trzecich, o ile będzie to niezbędne dla 
należytego wykonywania Usług.  
5. Usługobiorca ponosi wszystkie ewentualne koszty związane ze wszelkimi
roszczeniami osób
trzecich wniesionymi przeciwko Usługodawcy opartymi na zarzucie naruszenia praw
autorskich przez umieszczenie na Portalu lub w Serwisie utworów, o których mowa w
ustępie 4 powyżej.
6. Usługobiorca oświadcza, że wszelkie majątkowe prawa autorskie do utworów
powstałych w związku z wykonaniem Usług i w ramach świadczenia Usług rekrutacyjnych
przez Usługodawcę pozostaną przy Usługodawcy.
7. Usługobiorca nie nabywa w żadnym wypadku jakichkolwiek majątkowych praw
autorskich do
szat graficznych zamieszczanych w Portalu lub w Serwisie w stosunku do ogłoszeń
rekrutacyjnych lub ogłoszeń reklamowych.
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§4. Rodzaj i zakres świadczonych usług
Niniejszy regulamin obejmuje Usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z aktualną
ofertą Usługodawcy.
§5. Warunki świadczenia Usług.
1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy, w zakresie i warunkach

określonych w
Zamówieniu oraz niniejszym Regulaminie. 
2. Usługodawca zobowiązuje się:
a) przyznać Usługobiorcy dostęp do Panelu rekrutacyjnego poprzez przekazanie loginu i
hasła lub linku do kreatora ogłoszenia TOP, za poufność których odpowiada Usługobiorca,
b) opublikować i utrzymywać oferty pracy w Portalu i w Serwisie w czasie zgodnym ze
złożonym Zamówieniem,
c) udzielać pomocy w razie wystąpienia problemów z obsługą Panelu rekrutacyjnego.
3. Usługobiorca zobowiązuje się do:
a. nie umieszczania w ofercie rekrutacyjnej adresu WWW odsyłającego do
informacji nieobjętej ofertą rekrutacyjną, ofert reklamowych, szkoleniowych i innych
nie mających ściśle charakteru rekrutacyjnego,
b. terminowego przestrzegania warunków płatności.

4. Usługobiorca jest odpowiedzialny za treść ogłoszeń oraz dalsze
konsekwencje wynikające z umieszczenia ogłoszenia nieprawdziwego lub
niezgodnego z prawem.

5. Wszelkie informacje Usługodawcy uzyskane przez Usługobiorcę w
związku z zaakceptowaniem postanowień i realizacja Regulaminu są traktowane
jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i podlegają ochronie prawnej.
6. Wykorzystanie lub ujawnienie informacji wynikających z niniejszego
Regulaminu powstałych
w trakcie i w związku z realizacją Usług, w celach innych niż wykonanie Usług, traktowane
będą jak czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8. Wymagania techniczne sprzętu Usługobiorcy niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym Usługodawcy: a) dostęp do sieci Internet,
b. posiadanie konta e-mail,
c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera,
zaktualizowana do najnowszej wersji.
9. Usługodawca nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę mogącą powstać po
stronie
Usługobiorcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, o ile szkoda
nie powstała z wyłącznej winy Usługodawcy.
10. Usługodawca nie będzie odpowiedzialny w żadnym przypadku za utracone korzyści
Usługobiorcy.
11. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze świadczeniem lub
odmowy świadczenia Usług w każdym momencie, jeśli w mniemaniu Usługodawcy, treść lub
forma Usług będzie niezgodna z prawem, będzie stanowić ofertę konkurencyjną w stosunku
do działalności Usługodawcy lub będzie w inny sposób niedopuszczalna. Za
niedopuszczalne uważa się w szczególności korzystanie z Usług niezgodnie z
przeznaczeniem lub niezgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.
12. Usługodawca uprawniony będzie do rozwiązania Zamówienia za wypowiedzeniem w
każdym czasie, bez względu na okres trwania Zamówienia, za 14 dniowym terminem
wypowiedzenia.
Usługodawca zwróci pobrane wynagrodzenie Usługobiorcy w wysokości proporcjonalnej do
okresu pozostałego do zakończenia umowy.
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§6. Warunki świadczenia Ogłoszeń Online
1. Zakupu Ogłoszenia Online dokonuje się jedynie poprzez wypełnienie Zamówienia

Online oraz dokonanie zapłaty wynagrodzenia z góry w sposób określony w §8.
2. Warunkami skorzystania z Ogłoszenia Online są:
a. akceptacja niniejszego Regulaminu,
b. spełnienie wymagań technicznych o których mowa w § 5 pkt 7,
c. rejestracja celem uzyskania dostępu do Panelu rekrutacyjnego,
d. wybór typu Ogłoszenia Online, dokonanie płatności zgodnie z postanowieniami
Regulaminu.
3. Ogłoszenie Online może być wykorzystywane jedynie w celach rekrutacyjnych.
Zabrania się
umieszczania ogłoszeń o charakterze reklamowym oraz ogłoszeń zawierających link do
innej strony z jakąkolwiek ofertą rekrutacyjną Usługobiorcy.

4. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez Usługobiorcę
bądź osoby trzecie w rezultacie publikacji Ogłoszenia Online, a także za szkody
poniesione przez

Usługobiorcę bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem warunków Regulaminu. W 
szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści 
Usługobiorcy, szkody powstałe w następstwie utraty lub modyfikacji danych Usługobiorcy lub 
wszelkie szkody powstałe w następstwie publikacji Ogłoszenia Online.  
5. Ogłoszenie Online zostanie opublikowane niezwłocznie od zaksięgowania przez
Usługodawcę płatności chyba, że inaczej zostało ustalone z Usługodawcą.
6. Ponieważ złożenie zamówienia na publikację Ogłoszenia Online, wiąże się z
rezerwacją określonej powierzchni w Portalu i w Serwisie na określony czas (gwarancyjny
charakter zobowiązania), w związku z tym pociąga za sobą skutki takie same jak spełnienie
świadczenia i Usługodawcy przysługiwać będzie 100% wynagrodzenia, bez względu na to
czy Usługobiorca opublikuje Ogłoszenie Online czy też nie.
7. Strony postanawiają, że Usługodawcy należy się całość wynagrodzenia nawet, jeśli
Usługobiorca postanowił zrezygnować z publikacji Ogłoszenia Online.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z publikacją Ogłoszeń
Online, w przypadku zalegania przez Usługobiorcę z płatnościami za inne usługi w całości
lub części.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania lub ograniczenia świadczenia
Ogłoszenia
Online, które w jego ocenie godzą w dobre obyczaje, są bezprawne, łamią niniejszy
Regulamin, regulamin Portalu lub Serwisu lub promują podmioty prowadzące działalność
konkurencyjną w stosunku do działalności Usługodawcy bez wskazania uzasadnienia.
10. Ogłoszenia Online wykorzystać należy do dnia określonego w szczegółowej ofercie
dostępnej w trakcie procesu zakupu lub w ofercie.

11. Ogłoszenia Online emitowane są przez okres zgodny z typem wybranego
Ogłoszenia Online tj. 14 lub 35 dni. Każde przekroczenie tych terminów uprawnia
Usługodawcę do zaprzestania emisji danego Ogłoszenia Online. Minimalny czas przez
który Ogłoszenie Online będzie publikowane wynosi 7 dni. W przypadku zlecenia przez
Usługobiorcę emisji na mniej niż 7 dni, Usługodawca będzie uprawniony do odmowy
emisji takiego Ogłoszenia Online.
12. Emisja Ogłoszenia Online odbywa się bez przerwy w trybie 24 godzinnym,.

13. Emisja Ogłoszenia Online może zostać przerwana w każdym momencie na żądanie
Usługobiorcy. Przerwanie emisji nie rodzi po stronie Usługobiorcy uprawnienia do żądania
zwrotu wynagrodzenia za dane Ogłoszenie Online. Usługodawca zastrzega sobie prawo do
odmowy wznowienia publikacji przerwanej na żądanie Usługobiorcy tej samej treści
Ogłoszenia Online, przed upływem 35 dni od daty zlecenia publikacji danego Ogłoszenia
Online.
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14. Edycja Ogłoszenia Online możliwa jest w ciągu pierwszych 24 godzin od momentu
jego publikacji w Portalu lub Serwisie
15. Ogłoszenia Online publikowane w Portalu lub Serwisie będą zawierały co najmniej
następujące informacje: minimum jedna branża do której kierowana jest emisja, lokalizacja
której dotyczy oferta oraz nazwę tylko jednego stanowiska na jakie poszukiwany jest
kandydat oraz inne elementy wymagane przez Usługodawcę. W przypadku ogłoszenia TOP
wymagana jest nazwa pracodawcy, dokładna lokalizacja i proponowane wynagrodzenie.
Nieprecyzyjne określenie w/w informacji lub brak którejkolwiek z nich uprawniać będzie
Usługodawcę do edycji Ogłoszenia
Online lub odmowy jego publikacji bez negatywnych konsekwencji dla Usługodawcy.
Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że poprawne ustalenie wskazanych powyżej
informacji jest niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług.
16. W przypadku kiedy Usługobiorca uzna, iż publikacja Ogłoszenia Online spełniła swój
gospodarczy cel będzie uprawniony do zakończenia jego dalszej publikacji. W takim
wypadku
Usługobiorca nie będzie miał prawa do żądania zwrotu wynagrodzenia za publikację danego
Ogłoszenia Online.
17. Dane ogłoszenie może być tylko jedno w Serwisie. Oznacza to, że wszelkie
ogłoszenia zduplikowane (z tym samym numerem referencyjnym, lokalizacją, stanowiskiem i
treścią) z danym ogłoszeniem będą usuwane. O tym, czy dane ogłoszenie jest
zduplikowane, decyduje
ostatecznie Usługodawca. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w
trybie natychmiastowym lub wstrzymania się z jej realizacją jeśli ogłoszenia publikowane
przez Usługodawcę są “duplikatem” innych ofert, a w szczególności posiadają ten sam
numer referencyjny, lokalizację, stanowisko lub treść.
18. Za opublikowanie zdublowanych ogłoszeń wszystkie negatywne skutki ponosi
Usługobiorca.
W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, usunięte ogłoszenia zdublowane o których mowa w
punkcie 17 powyżej, uznaje się za zrealizowane prawidłowo przez Usługodawcę, a
Usługobiorcy nie będzie przysługiwał z tego tytułu żaden ekwiwalent lub odszkodowanie.
§7. Płatność
1. Usługobiorca zobowiązuje się uiścić należność w terminie określonym w formularzu

Zamówienia.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie nadanie Usługobiorcy dostępu do Panelu

rekrutacyjnego.
3. W terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia i przed otrzymaniem należności,

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od świadczenia Usług ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku zalegania przez Usługobiorcę z płatnościami za inne
usługi. 4. Po złożeniu Zamówienia na Usługi w Portalu, Usługobiorca będzie uprawniony
do rezygnacji z dalszego świadczenia Usług w każdym czasie, przez wysłanie informacji
o rezygnacji z Usługi na adres e-mail Usługodawcy lub na numer faxu Usługodawcy.

5. Jeżeli informacja o rezygnacji z Usługi, o której mowa powyżej, zostanie przesłana w dniu
rozpoczęcia świadczenia Usług lub później, Usługodawcy będzie przysługiwało 100%
wartości wynagrodzenia wynikającego z Zamówienia.
§8. Płatności oraz faktury za Ogłoszenia Online
1. Paragraf ma zastosowanie jedynie w przypadku zakupu Ogłoszeń Online.
2. Podstawą do określenia wynagrodzenia za Ogłoszenie Online jest oferta przedstawiona

na
stronie internetowej http://rekrutacja.goldenline.pl/ 

3. Płatność dokonywana jest po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie
internetowej związanej z ofertą Ogłoszeń Online.
4. Dokonanie płatności o których mowa w punkcie powyżej może nastąpić:
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a. Przelewem on-line
b. Kartą on-line.

5. Pośrednikiem w realizacji płatności za pomocą karty płatniczej i przelewów online
jest firma
PayU S.A, opisana na stronie internetowej http://payu.pl/. Usługobiorca nie ponosi z tego
powodu żadnych dodatkowych kosztów.
6. Wynagrodzenie za Ogłoszenie Online powinno zostać przekazane na konto PayU
S.A. wyszczególnione w Zamówieniu.
7. Ceny podane w cennikach są cenami netto i do wszystkich cen zawartych na
fakturach VAT zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi
przepisami prawa.

8. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Usługodawcę jest realizacja
Zamówienia.

§9. Reklamacje
1. Usługodawca udostępnia adres poczty elektronicznej reklamacje@goldenline.pl służący

do przesyłania zapytań i reklamacji.
2. Reklamacje można wnieść w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługa była lub miała

być wykonana.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od momentu dostarczenia

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

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

będzie uznana. §10. Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w celu zawarcia

umowy
jest Goldenline sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 8, kod 70-471. 
Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail iodo@goldenline.pl lub 
pisemnie na adres: Goldenline Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin.  
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym Usługobiorca może
skontaktować się poprzez e-mail: iodo@goldenline.pl w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania danych osobowych.
3. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora przy wykonaniu
Usługi: a) imię i nazwisko Usługobiorcy,
b) dane niezbędne do zawarcia umowy
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonania
poprawnego wykonania Usług objętych niniejszą Umową.
5. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane przez okres korzystania z Usług
oraz 10
lata od daty zakończenia ich
wykonywania.
6. Dane osobowe przekazujemy do dostawców usług zewnętrznych dla Administratora
takim
jak dostawcy systemów IT, operatorzy płatności,
kurierzy.
7. Dane osobowe mogą trafić tym samym także do krajów poza Europejskim
Obszarem
Gospodarczym, przy czym zapewniamy, że jedynie do naszych zaufanych partnerów
prowadzących działalność zgodnie ze standardami przetwarzania danych ustanowionych
przez Unię Europejską.
8. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do Danych Osobowych oraz prawo do
żądania



Goldenline Sp. z o. o.  
70-471 Szczecin, al. Wojska Polskiego 8

KRS 0000241921, REGON 140216958, NIP 5262891445 
Wysokość kapitału zakładowego: 3 221 000,00 zł 

ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania.  
9. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu,
miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
10. Usługobiorca oświadcza, że jest administratorem wszelkich danych osobowych
przekazywanych Usługodawcy w związku z korzystaniem z Usług opisanych w niniejszym
regulaminie, w szczególności danych pracowników Usługobiorcy korzystających z usług
i  kandydatów do pracy. Na podstawie Regulaminu Usługobiorca zleca do przetwarzania
dane osobowe określone w Umowie („Dane osobowe”).
11. Usługobiorca zwalnia Usługodawcę z obowiązków informacyjnych względem osób,
których dane osobowe zostaną przekazane w celu wykonania Usług oraz zobowiązują się
do wypełnienia tych obowiązków samodzielnie we własnym zakresie.
12. Usługodawca przetwarza Dane osobowe wyłącznie w celu poprawnego świadczenia
Usług i
w zakresie niezbędnym do jej wykonania oraz jedynie w czasie ich wykonywania.
13. 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.
14. Usługodawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania Danych
osobowych dalszym podmiotom przetwarzającym, na co Usługobiorca wyraża zgodę.
15. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy informacje niezbędne do wykonywania jego
obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania Danych osobowych. Usługodawca
umożliwia Usługobiorcy przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, w zakresie dotyczącym
powierzenia przetwarzania Danych osobowych i zapewni współpracę w tym zakresie.
16. 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.
17. Usługodawca może przekazać Dane osobowych do państw trzecich (tj. poza
terytorium EOG), z tym zastrzeżeniem, że zapewni, iż taki transfer będzie odbywać się w
zgodzie z właściwymi przepisami Rozporządzenia.



Goldenline Sp. z o. o.  
70-471 Szczecin, al. Wojska Polskiego 8

KRS 0000241921, REGON 140216958, NIP 5262891445 
Wysokość kapitału zakładowego: 3 221 000,00 zł 

§10. Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu

teleinformatycznego Usługodawcy, mogących powodować czasowe utrudnienia lub
uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Usług. Terminy prac i przewidywany czas
ich trwania będą komunikowane Usługobiorcy przed ich rozpoczęciem.

2. Usługobiorca składając zamówienie Usługodawcy na świadczenie Usług rekrutacyjnych,
wyraża nieodwołalną zgodę na użycie przez Usługodawcę logotypu lub znaku
słownograficznego określającego Usługobiorcę na stronach internetowych Usługodawcy,
w calach rekomendacji w sekcji dotyczącej klientów.

3. W przypadku uniemożliwienia emisji na skutek wystąpienia siły wyższej, w szczególności
awarii serwerów Usługodawcy lub nieprawidłowego działania sieci Internet,
Usługodawca zobowiązuje się zaoferować Usługobiorcy ekwiwalent – Usługę w postaci
emisji usługi rekrutacyjnej w innym terminie lub przedłużenie czasu emisji Usługi o czas
w którym świadczenie Usług było niemożliwe.

4. 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 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), ustawy Prawo
telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. z późn. zmianami).

5. Wszelkie sprawy sporne niemożliwe do rozstrzygnięcia w oparciu o przepisy niniejszego
regulaminu oraz Zamówienia, strony będą rozstrzygały w drodze pozasądowych
rokowań.

6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z zamówienia lub regulaminu jest Sąd
w Warszawie.

7. Wszelkie zmiany i zastrzeżenia dotyczące treści niniejszego Regulaminu, w każdym
przypadku wymagają zgody Stron, dla ważności której wymagana jest forma
dokumentowa.




