Warunki użytkowania strony
Poniższe warunki użytkowania dotyczą strony internetowej www.eurotalents.pl
Jest to strona dedykowana usługom oferowanym przez Euro Talents nv – 7123354897 – Dolna 3 Maja
8, 20-079 Lublin.
1. Obszar zastosowania
Niniejsze warunki użytkowania mają zastosowanie na ww. stronie, newsletterze i platformie. Ta lista
nie jest jednak pełna. Nieskwalifikowane i/lub jeśli to konieczne, nowe zastosowania strony
podlegają automatycznie niniejszym warunkom użytkowania. Zdecydowanie zaleca się zapoznanie
nie tylko z warunkami użytkowania, ale również polityką prywatności oraz polityką cookies, którą
także można znaleźć na tej stronie. Odwiedzając i korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz
zgodę na warunki użytkowania. Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami, jesteś proszony o
niekorzystanie z naszej strony.
2. Wyświetlanie informacji
Wszystkie dane na tej stronie są przetrzymywane przez Euro Talents nv z najwyższą starannością,
jednak możliwe jest, że czasem wystąpią błędy. Ze względu na szybki rozwój i złożoność omawianych
kwestii (m.in. na stronie newsów, newslettera), nasza firma nie może dać żadnej gwarancji dotyczącej
dokładności i kompletności przedstawionych informacji. Dlatego Euro Talents nv nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody wynikające z dostępu do informacji,
danych i publikacji na stronie i/lub z dostępu do aplikacji interaktywnych. Informacje nie mogą
zastąpić porady lub pomocy w konkretnych przypadkach. Użytkownik pozostaje w pełni
odpowiedzialny za wybór informacji, z którymi się zapoznał, oraz za konsekwencje korzystania z nich.
3. Prawa właśności intelektualnej
Teksty, logo, zdjęcia, kody, informacje, aplikacje interaktywne itp. należą do Euro Talents nv i są
prawnie chronione prawem autorskim. Kopiowanie, wysyłanie, publikowanie, dystrybucja, sprzedaż
lub modyfikowanie strony internetowej, informacji lub jakiejkolwiek jej części, w jakikolwiek sposób,
jest zabronione, z wyjątkiem wyraźnego, pisemnego i uprzedniego zezwolenia ze strony Euro Talents
nv.
4. Zachowanie użytkownika
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze stron internetowych, części lub innych dostępnych
usług zgodnie z myślą o "dobrym gospodarzu", według niniejszych warunków użytkowania oraz
obowiązującymi przepisami i regulacjami.
Zabronione jest korzystanie z usług w sposób sprzeczny z porządkiem publicznym lub moralnością,
nieprzyzwoity, niezgodny z prawem czy zniesławiający. Nie wolno wysyłać ani umieszczać
materiałów, które nawołują do rasizmu i ksenofobii. Zabronione jest przesyłanie i publikowanie treści
komercyjnych i promocyjnych.
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Strony internetowe lub inne dostępne usługi nie powinny być wykorzystywane do wysyłania lub
przesyłania reklam, "śmieci", spamu, łańcuszków ani żadnych innych wiadomości, które są
niepożądane. Nie mogą być również wykorzystywane w sposób zakłócający lub utrudniający
korzystanie ze strony internetowej i innych usług. Przesyłając bardzo duże pliki, nie wolno ich
wykorzystywać do wysyłania wirusów lub innych szkodliwych programów.
Użytkownikowi nie wolno używać „głębokiego linkowania” (ang. deep linking), „robotów” lub
jakiejkolwiek innej technologii, za pośrednictwem której strona internetowa lub jej zawartość jest
wykorzystywana do celów innych niż te, dla których jest dedykowana/wyświetlana na stronie
internetowej. Użytkownikowi nie wolno mieć też dostępu do treści na stronie internetowej, która nie
jest dla niego przeznaczona, na przykład poprzez „hakowanie”, „wyszukiwanie haseł” lub inną
technikę. Ponadto użytkownikowi nie wolno sprawdzać możliwej luki w zabezpieczeniach witryny.
5. Obowiązki Euro Talents nv w odniesieniu do tej strony
Euro Talents nv dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować dostęp i prawidłowe działanie stron
internetowych. Dotyczy to jednak tylko zobowiązania wobec środków, a nie wyników. Zasadniczo ta
strona internetowa może być zawsze używana z wyjątkiem przerw technicznych i merytorycznych
prac konserwacyjnych lub napraw wad. Nasza firma nie może zostać pociągnięta do
odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostępności strony internetowej lub ograniczeń
użytkowania itp. Euro Talents nv wybiera według własnego uznania środki techniczne niezbędne do
zapewnienia optymalnego dostępu i właściwego funkcjonowania.
Euro Talents nv stara się zapewnić bezpieczeństwo stronom internetowym w ramach swoich
możliwości. Pomimo wszelkich starań, usługi internetowe nigdy nie będą całkowicie wolne od
możliwych zagrożeń bezpieczeństwa. Euro Talents nv nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie
poufności jakichkolwiek danych, np. kiedy strona internetowa lub serwery Euro Talents nv zostałyby
atakowane przez osoby trzecie.
6. Media społecznościowe oraz inne linki
Linki do mediów społecznościowych znajdują się na stronie internetowej. Podczas korzystania z tych
stron należy również przestrzegać warunków serwisów społecznościowych. Są to witryny
interaktywne, dlatego Euro Talents nv nie zawsze ma kontrolę nad treściami umieszczanymi przez
osoby trzecie i dlatego nie można go pociągać do odpowiedzialności.
Ten sam przepis dotyczy linków do innych witryn lub stron partnerów/osób trzecich. Umieszczanie
linków do tych stron w żaden sposób nie implikuje niejawnej zgody na ich zawartość. Nasza firma
jednoznacznie oświadcza, że nie ma kontroli nad treścią i właściwościami stron internetowych, i nie
może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za to lub za szkody spowodowane przez ich użycie.
Euro Talents nv odnosi się również do własnych warunków korzystania z odpowiednich stron.
7. Zmiany
Euro Talents nv zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w tym oświadczeniu o prywatności. Każda
zmiana zostanie opublikowana na tej stronie. Jeżeli korzystasz z tej strony, jesteś automatycznie
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powiązany z warunkami (i ich zmianami) oświadczenia o prywatności. W związku z tym zalecamy
zapoznanie się z tymi zasadami, jeśli odwiedzasz tę stronę.

8. Kontakt
W razie pytań proszę skontaktować się z nami mejlowo: administratie@jobtalent.be lub listownie na
adres: Job Talent nv – Bontgenotenlaan 143 – 3000 Leuven.

Ostatnia modyfikacja: 14/03/2018
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