
Regulamin świadczenia usługi „Profil Pracodawcy” 
Wersja obowiązująca od 25 maja 2018 roku

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zlecania oraz realizacji Usługi  „Profil Pracodawcy”

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. Klient - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczenie 
usług, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Klientem 
jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na 
zasadach poniżej określonych;

3. Strona – Usługodawca lub Klient;

4. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://www.goldenline.pl, na którym 
oferowana jest Usługa;

5. Profil Pracodawcy – indywidualna wizytówka Klienta stworzona na Serwisie w celu 
informacyjnym, zawierająca co najmniej nazwę oraz logotyp Klienta, opis przedsiębiorstwa 
Klienta, podstawowe informacje statystyczne dotyczące Klienta (np. liczba użytkowników 
będących pracownikami firmy);

6. Usługi – odpłatny zestaw unikalnych funkcjonalności do Profilu Pracodawcy wykonanie 
których, następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów 
teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy 
czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa 
telekomunikacyjnego;

7. Zamówienie – jest to indywidualnie wypełniony formularz zamówienia podpisany przez 
Klienta.

8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

§3. Warunki zawarcia Umowy

1. Zawarcie Umowy odbywa się poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta na Usługę oraz

akceptację postanowień Regulaminu. Złożenie Zamówienia następuje:

a) na podany przez Usługodawcę numer faxu bądź,

b) poprzez przesłanie Zamówienia na adres cc@goldenline.pl bądź,

c) za pośrednictwem przedstawiciela handlowego Usługodawcy.

http://www.goldenline.pl/
mailto:cc@goldenline.pl


2. Warunkiem koniecznym do uruchomienia Usług w zakresie określonym w Zamówieniu jest

otrzymanie przez Usługodawcę wynagrodzenia, chyba że co innego wynika z ustaleń

pomiędzy Stronami i ustalenia te zostały uwzględnione w Zamówieniu zaakceptowanym

przez Usługodawcę lub Umowie.

3. W momencie otrzymania przez Usługodawcę Zamówienia, Usługodawca rozpocznie

świadczenie Usługi poprzez zarezerwowanie zasobów niezbędnych do realizacji Zamówienia.

4. Jeżeli dla właściwego wykonania umowy Klient dostarcza jakiekolwiek utwory chronione

przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Klient uzyska stosowne zgody

osób uprawnionych – dysponentów takich praw celem upoważnienia Usługodawcę do

korzystania z takich utworów zgodnie z ich przeznaczeniem i w celu realizacji umowy co

najmniej na polach eksploatacji określonych postanowieniami art. 50 oraz art. 74.4 cyt.

ustawy. Upoważnienie, o którym mowa w paragrafie niniejszym zawierać będzie także

upoważnienie do wykonywania praw zależnych do takich utworów oraz do udzielania

ewentualnych licencji lub sublicencji na rzecz osób trzecich przez Usługodawcę o ile będzie

to niezbędne dla należytego wykonywania umowy.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za treść materiałów dostarczonych w celu świadczenia Usług

oraz wszelkie dalsze konsekwencje wynikające z umieszczenia informacji nieprawdziwych lub

niezgodnych z prawem.

6. Klient ponosi wszystkie ewentualne koszty związane ze wszelkimi roszczeniami osób trzecich

wniesionymi przeciwko Usługodawcy opartymi na zarzucie naruszenia praw autorskich przez

umieszczenie na Serwisie utworów, o których mowa w punkcie 4 powyżej.

7. Prawa autorskie do Serwisu oraz Profilu Pracodawcy należą do Usługodawcy.

8. Prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do wszystkich utworów a także do

elementów stanowiących samodzielne części innych utworów i innych dzieł będących

przedmiotem praw własności intelektualnej, stworzonych przez Usługodawcę, w wyniku

wykonywania obowiązków z niniejszego Regulaminu, przysługują wyłącznie Usługodawcy od

chwili ustalenia ich postaci, chociażby w formie częściowej.

§4. Rodzaj i zakres świadczonych usług

1. Usługi obejmują funkcjonalności których listę stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Usługodawca zastrzega sobie uprawnienie do zmiany Usługi w każdym czasie z ważnych

przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności poprawę efektywności

świadczonych Usług, konieczność generowania większego ruchu na Profilach, zmiany

przepisów prawa, rezygnację ze świadczenia niektórych Usług z uwagi na interes

ekonomiczny Usługodawcy itp.

§5. Warunki świadczenia usług

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Klienta, w zakresie i warunkach określonych w

niniejszym Regulaminie, odrębnej umowie pomiędzy Usługodawcą a Klientem lub

Zamówieniu.



2. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi z należytą starannością, w zakresie

określonym Zamówieniu.

3. Klient zobowiązuje się do:

a) terminowego uregulowania płatności;

b) terminowego doręczenie materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji Usług;

c) zapewnienia wszelkich niezbędnych zgód wymaganych przez prawo, w tym zgody

na użycie wizerunku swoich pracowników w celu powiązania Profilu Pracodawcy

ze wskazanymi przez Klienta pracownikami (np. osoba kontaktowa prezentowana

na Profilu Pracodawcy), których profil użytkownika jest wyróżniany na Profilu

Pracodawcy

d) ścisłej współpracy z Usługodawcą przy realizacji Usług.

4. Wszelkie informacje Usługodawcy uzyskane przez Klienta w związku z realizacją Usług

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i podlegają ochronie prawnej.

5. Wykorzystanie lub ujawnienie informacji wynikających z niniejszego Regulaminu, powstałych

w trakcie i w związku z realizacją usług, w celach innych niż wykonanie umowy, stanowić

będą jak czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6. Wymagania techniczne sprzętu Klienta niezbędne do współpracy z systemem

teleinformatycznym Usługodawcy to dostęp do sieci Internet oraz posiadanie jednej z

najbardziej popularnych przeglądarek internetowych (Opera, Chrome, IE, Firefox itp.)

zaktualizowana do najnowszej wersji.

7. Usługodawca rozpocznie publikację Profilu Pracodawcy w formie zgodnej z Zamówieniem, w

terminie maksymalnie 30 dni od daty złożenia Zamówienia. Usługodawca nie będzie ponosić

odpowiedzialności  za publikację Profilu Pracodawcy, co do którego Klient nie przekazał

Usługodawcy materiałów (graficznych i tekstowych) do publikacji w terminie określonym przez

Usługodawcę. Uznaje się wówczas, że Usługodawca realizuje Zamówienie prawidłowo, a

Klient nie będzie zgłaszał żadnych zastrzeżeń co do świadczenia Usług.

8. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta bądź osoby

trzecie mogące wystąpić w związku ze świadczeniem Usług, a także za szkody poniesione

przez Klienta bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem warunków Regulaminu.

9. Ponieważ świadczenie Usługi wiąże się z odblokowaniem określonej funkcjonalności 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.

10. Strony zgodnie postanawiają, że w związku z gwarancyjnym charakterem zobowiązań

Usługodawcy, w przypadku zaprzestania świadczenia Usług przed czasem na żądanie

Klienta, świadczenia uważa się za wykonane, a Klient nie będzie zgłaszać wobec

Usługodawcy żadnych żądań lub roszczeń związanych z niewykorzystaniem powyższych

świadczeń a w szczególności Klienta nie będzie przysługiwać roszczenie o zwrot całości, ani

części wynagrodzenia za Usługi.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze świadczeniem Usług w

przypadku zalegania przez Klienta z płatnościami za inne usługi w całości lub części.



12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania lub ograniczenia świadczenia Usług, w

tym do odmowy publikowania materiałów, które w jego ocenie godzą w dobre obyczaje, są

bezprawne, łamią niniejszy regulamin, regulamin Serwisu lub promują podmioty prowadzące

działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Usługodawcy bez wskazania

uzasadnienia.

§6. Opinie

1. Klient oświadcza, iż jest świadomy, że jedną z funkcjonalności Profilu Pracodawcy jest

możliwość wystawiania opinii oraz dodawania komentarzy na temat Klienta przez

użytkowników Serwisu i akceptuje to bez zastrzeżeń.

2. Klient oświadcza, iż zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności za komentarze lub oceny

użytkowników Serwisu mogące naruszać dobra osobiste lub inne prawa Klienta i zobowiązuje

się nie dochodzić  żadnych roszczeń z tego tytułu od Usługodawcy.

3. Usługodawca nie ingeruje w treść  wypowiedzi i opinii zamieszczanych przez użytkowników.
Wypowiedzi i opinie są usuwane przez Usługodawcę na podstawie orzeczenia sądu
podlegającego wykonaniu.

4. Klient może powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia dóbr osobistych

przez użytkowników. Powiadomienie powinno wskazywać w szczególności treść naruszenia

oraz uzasadnienie dlaczego treść narusza dobra osobiste Klienta.

5. Usługodawca może usunąć opinie lub wypowiedzi  użytkowników, jeżeli w sposób oczywisty

naruszają normy prawne, Regulamin lub dobre obyczaje.

§7. Płatności

1. Klient zobowiązuje się uiścić wynagrodzenie w terminach określonym w formularzu

Zamówienia lub umowie.

2. Podstawą wystawienia faktury będzie rozpoczęcie świadczenia Usług przez Usługodawcę.

§8. 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 była lub miała być

wykonana.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji.

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.

§9.  Okres obowiązywania i rozwiązanie

1. Zamówienie zawarte jest na czas oznaczony w nim wskazanym.



2. Klient nie ma prawa wypowiedzenia Zamówienia przed zakończeniem jego obowiązywania,

chyba, że uiści jednorazową karę umowną (odstępne) w wysokości odpowiadającej

wynagrodzeniu Usługodawcy, które byłoby mu należne gdyby okres obowiązywania

Zamówienia nie uległ skróceniu. Kara umowna płatna będzie w terminie 3 dni od daty

otrzymania noty obciążeniowej przez Klienta.

3. Opóźnienie Klienta w zapłacie całości lub części wynagrodzenia wynoszące co najmniej 14

dni powoduje blokadę dostępu do wszystkich Usług. Blokada dostępu nie zwalnia Klienta z

obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia za czas trwania blokady

4. W przypadku uchylenia się od płatności za dwa miesiące, Usługodawca zastrzega sobie

prawo do wypowiedzenia Zamówienia ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczeniem kary

umownej w wysokości 100% wynagrodzenia które byłoby należne Usługodawcy z tytułu

świadczenia Usług, w przypadku gdyby okres obowiązywania Zamówienia nie uległ

skróceniu. Kara umowna płatna będzie w terminie 3 dni od daty otrzymania noty

obciążeniowej przez Klienta.

5. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Zamówienie w każdym czasie za jednomiesięcznym

terminem wypowiedzenia przy czym:

a) Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Klienta, Usługodawcy

przysługiwać będzie 100% wartości wynagrodzenia które byłoby należne

Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług,  w przypadku gdyby okres obowiązywania

Zamówienia nie uległ skróceniu. Za przyczyny leżące po stronie Klienta uznaje się

np. publikacje materiałów niezgodnych z prawem, złamanie postanowień

Regulaminu, korzystanie z Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem itp.

b) Jeśli wypowiedzenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, (np.

zmiana Regulaminu, zmiana zakresu świadczenia Usług), Klient uprawniony będzie

do zwrotu uiszczonego na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia w kwocie

proporcjonalnej do okresu w którym Usługi miały być świadczone, gdyby Zamówienie

nie zostało wypowiedziane.

§10. Dane osobowe

1. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe pracownika Usługobiorcy wskazanego do

moderowania Profilu Pracodawcy jako przetwarzający dane osobowe w rozumieniu

obowiązującego prawa, bez uszczerbku dla uprawnień Usługobiorcy jako administratora

danych osobowych na podstawie Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Na

podstawie Regulaminu Usługobiorca zleca Usługodawcy do przetwarzania dane osobowe

określone w Regulaminie („Dane osobowe”) .

2. Dane osobowe pracownika, o którym mowa w punkcie powyżej, przetwarzane będą przez

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

zakończenia biegu terminu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem Usługi Profilu

Pracodawcy.

3. Dane osobowe pracowników Usługobiorcy 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 Usługobiorcę z Profilu Pracodawcy dane dotyczące

wykorzystania Usługi będą przetwarzane w celu lepszego dostosowania usługi do potrzeb

Usługodawcy.



5. 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.

6. Usługodawca przetwarza Dane osobowe wyłącznie w celu poprawnego świadczenia Usługi i

w zakresie niezbędnym do jej wykonania.

7. 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, zawiadomienia

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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Klient 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.

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

materiałów Klienta przez Usługodawcę w celach marketingowych oraz reklamowych itp.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu

teleinformatycznego Usługodawcy, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie



Klientom korzystania z Usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będą 

komunikowane Klientom przed ich rozpoczęciem. 

4. W przypadku uniemożliwienia emisji na skutek wystąpienia siły wyższej, w szczególności

awarii serwerów Usługodawcy, Usługodawca zobowiązuje się przedłużyć okres realizacji

Usług o okres działania siły wyższej.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa

polskiego w szczególności 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) oraz

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

6. Wszelkie sprawy sporne niemożliwe do rozstrzygnięcia w oparciu o przepisy  Regulaminu

oraz Zamówienia, strony będą rozstrzygały w drodze pozasądowych rokowań.

7. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Zamówienia lub Regulaminu jest Sąd w

Warszawie.

8. Wszelkie zmiany i zastrzeżenia dotyczące treści Regulaminu, w każdym przypadku

wymagają zgody stron umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z tym

jednak zastrzeżeniem, że zmiana Załącznika przez Usługodawcę nie wymaga uzyskiwania

osobnej pisemnej zgody Klienta. Zmiana Załącznika możliwa jest po uprzednim

poinformowaniu Klienta przez Usługodawcę o takiej zmianie w drodze mailowej, na adres

podany w Zamówieniu. Informacja o której mowa powyżej, będzie zawierać nową treść

Załącznika oraz datę wejścia w życie zmian objętych tym Załącznikiem.



Załącznik nr 1. 

RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ 

1. Branding graficzny w nagłówku Profilu Pracodawcy

2. Publikacja zdjęć i materiałów video prezentujących np. zespół, kulturę pracy - maksymalnie

60 zdjęć lub video

3. Publikacja treści w zakładce “Dlaczego u nas?” opisujących Klienta

4. Prezentacja mapy z lokalizacjami siedziby lub oddziałów Klienta

5. Zakładka Pracownicy - lista użytkowników Serwisu, z podaną nazwą firmy Klienta jako

aktualnym miejscem pracy

6. Zakładka Proces rekrutacyjny umożliwiająca zaprezentowanie procesu rekrutacyjnego z

podziałem na działy

7. Możliwość wyróżnienia 3 pracowników w ramach sekcji Pracownicy

8. Lista ogłoszeń rekrutacyjnych Klienta zamieszczonych w Serwisie

9. Możliwość komentowania opinii pracowników jako Pracodawca (funkcja dostępna dla

wskazanych przez Klienta moderatorów Profilu posiadających profil użytkownika w Serwisie)

10. Lista osób, które chcą pracować u Klienta

11. Powiadomienie o nowej osobie chcącej pracować u Klienta

12. Wyróżnienie na listach pracodawców w postaci ikony i opisu “Profil oficjalny”

13. Ekspozycja Profilu Pracodawcy pod ogłoszeniami Klienta, wraz z prezentacją logo, opisem

firmy i najważniejszymi informacjami z profilu

14. Ekspozycja Profilu Pracodawcy w Serwisie:

a) Strona główna www.goldenline.pl dla niezalogowanych użytkowników (rotacyjnie, w

zależności od liczby dostępnych miejsc umożliwiających ekspozycję)

b) Strona główna www.goldenline.pl dla zalogowanych użytkowników (rotacyjnie, w

zależności od liczby dostępnych miejsc umożliwiających ekspozycję)

c) Profile konkurencyjnych firm, które nie korzystają z Usługi Profilu Pracodawcy

(rotacyjnie, w zależności od liczby dostępnych miejsc umożliwiających ekspozycję)

d) Grupy dyskusyjne (rotacyjnie, w zależności od liczby dostępnych miejsc

umożliwiających ekspozycję)

15. Statystyki Profilu Pracodawcy

16. Możliwość publikacji statusów w sekcji Aktualności

17. Integracja sekcji Aktualności z profilem Klienta na portalu społecznościowym Facebook

18. Możliwość wskazania osoby kontaktowej z działu HR Klienta, która jest prezentowana na

Profilu Pracodawcy wraz z zachętą do kontaktu

19. Ograniczenie możliwości edytowania zawartości Profilu Pracodawcy do tylko wskazanych

pracowników (posiadających profil Użytkownika w Serwisie)

20. Możliwość edytowania zawartości profilu przez wskazanego pracownika z profilem

Użytkownika w Serwisie, bez oczekiwania na potwierdzenie zmian przez Usługodawcę.


