Ogłoszenie Premium

1. GoWork.pl oferuje możliwość samodzielnej publikacji Ogłoszenia Premium w Serwisie w szacie
graficznej opracowanej przez GoWork.pl na podstawie materiałów graficznych (zdjęcia, logo,
grafiki) dostarczonych przez Klienta.

2. GoWork.pl zobowiązuje się do emisji Ogłoszeń Klienta w Serwisie przez czas określony w
Umowie, tj. do 60 dni.
3. Kategoria Ogłoszenia Premium „Miejsce pracy” powinna być przyporządkowywana zgodnie z
miejscem zatrudnienia wskazanym w Ogłoszeniu Premium, przy czym możliwe jest
przyporządkowanie danemu Ogłoszeniu Premium nie więcej niż trzech województw i
maksymalnie 3 miast w ramach każdego z województw. GoWork.pl zastrzega sobie prawo do
poprawienia bez zgody Klienta błędnie nadanego Miejsca pracy lub usunięcia z Serwisu
Ogłoszenia Premium z błędnie nadanym Miejscem pracy.
4. Ogłoszenie Premium może zawierać tylko jedną nazwę stanowiska pracy.
5. W ramach publikacji Ogłoszenia Premium nie jest możliwa publikacja ogłoszeń związanych z
opieką nad osobami starszymi np. „Opiekunka/Opiekun osób starszych”, itp.
GoWork.pl zastrzega sobie prawo usunięcia Ogłoszeń Premium dotyczących opieki nad osobami
starszymi bez zgody Klienta.
6. W ramach usługi Ogłoszenie Premium GoWork.pl umożliwia Klientowi samodzielne, nieodpłatne
„podbicie” ogłoszenia tj. zmianę daty emisji na tożsamą z dniem użycia funkcji „podbij”.
7. W ramach usługi Ogłoszenie Premium GoWork.pl zobowiązuje się do publikacji Ogłoszenia
Premium w serwisach partnerskich.
8. W ramach usługi Ogłoszenie Premium GoWork.pl zobowiązuje się do wysyłki mailingu
promującego Ogłoszenie Premium do bazy ponad 500 tys. zarejestrowanych użytkowników.
9. W ramach usługi Ogłoszenie Premium GoWork.pl zobowiązuje się do dodatkowej promocji
poprzez wyższe pozycjonowanie ogłoszeń w Serwisie (Ogłoszenia Premium wyświetlają się nad
Ogłoszeniami Standard Plus).

10. Współadministratorem danych które Użytkownik udostępnia za pomocą formularzy
rekrutacyjnych jest GoWork.pl Serwis Pracy Sp. z o.o. z siedzibą ul. Żurawia 47, 00-630
Warszawa który działa na mocy umów zawartych z klientem publikującym ogłoszenie, chyba że
klient w pełni korzysta ze swojego rozwiązania obsługującego rekrutację. Wszelkie dane
osobowe wraz z dokumentacją udostępnioną na stronach GoWork.pl usuwane są trwale do 60
dni od ustania umowy pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. Dane osobowe zostają
przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu dla których zostały przekazane.
Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom

Ogłoszenie Standard Plus

1. GoWork.pl oferuje możliwość samodzielnej publikacji Ogłoszenia Standard Plus w Serwisie w
szacie graficznej opracowanej przez GoWork.pl na podstawie materiałów graficznych (zdjęcia,
logo, grafiki) dostarczonych przez Klienta.

2. GoWork.pl zobowiązuje się do emisji Ogłoszeń Klienta w Serwisie przez czas określony w
Umowie, tj. do 90 dni.

3. Kategoria Ogłoszenia Standard Plus „Miejsce pracy” powinna być przyporządkowywana zgodnie
z miejscem zatrudnienia wskazanym w Ogłoszeniu Premium, przy czym możliwe jest
przyporządkowanie danemu Ogłoszeniu Standard Plus tylko jednego województwa . GoWork.pl
zastrzega sobie prawo do poprawienia bez zgody Klienta błędnie nadanego Miejsca pracy lub
usunięcia z Serwisu Ogłoszenia Standard Plus z błędnie nadanym Miejscem pracy.

4. Ogłoszenie Standard Plus może zawierać tylko jedną nazwę stanowiska pracy.
5. W ramach publikacji Ogłoszenia Standard Plus nie jest możliwa publikacja ogłoszeń związanych
z opieką nad osobami starszymi np. „Opiekunka/Opiekun osób starszych”, itp.
GoWork.pl zastrzega sobie prawo usunięcia Ogłoszeń Standard Plus dotyczących opieki nad
osobami starszymi bez zgody Klienta

6. W ramach usługi Ogłoszenie Standard Plus GoWork.pl zobowiązuje się do publikacji Ogłoszenia
Premium w serwisach partnerskich.

7. W ramach usługi Ogłoszenie Standard Plus GoWork.pl zobowiązuje się do wysyłki mailingu
promującego Ogłoszenie Premium do bazy ponad 500 tys. zarejestrowanych użytkowników.

8. Współadministratorem danych które Użytkownik udostępnia za pomocą formularzy
rekrutacyjnych jest GoWork.pl Serwis Pracy Sp. z o.o. z siedzibą ul. Żurawia 47, 00-630
Warszawa który działa na mocy umów zawartych z klientem publikującym ogłoszenie, chyba że
klient w pełni korzysta ze swojego rozwiązania obsługującego rekrutację. Wszelkie dane
osobowe wraz z dokumentacją udostępnioną na stronach GoWork.pl usuwane są trwale do 60
dni od ustania umowy pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. Dane osobowe zostają
przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu dla których zostały przekazane.
Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom

Złoty Profil

1. W ramach usługi Złoty Profil GoWork.pl zobowiązuje się do stworzenie unikalnego profilu
Klienta w Serwisie GoWork.pl w szacie graficznej kojarzonej z marką Klienta, zawierającą logo
Klienta - z możliwością aktualizacji w dowolnym momencie. Złoty Profil może składać się
maksymalnie z 8 (słownie: ośmiu) podstron, przy czym nie wszystkie muszą zostać wypełnione.

2. Złoty Profil umieszczony zostanie w zakładce "OPINIE O PRACODAWCACH". Złoty Profil
powstanie ciągu 72 godzin (3 dni robocze) od momentu wysłania materiałów przez klienta (logo
firmy, nazwy oraz treść poszczególnych zakładek, elementy graficzne) zgodnie z dostarczoną
Klientowi specyfikacją.

3. GoWork.pl udostępnia Klientowi login i hasło do profilu w ramach usługi Złoty Profil po
zarejestrowaniu wpływu środków na konto bankowe GoWork.pl z tytułu płatności faktury.
4. Moderacja forum będzie dotyczyć wszystkich oddziałów klienta (w zakładce "OPINIE O
PRACODAWCACH"). W razie powstania nowych wątków, komentarze zostaną udostępnione w
panelu.
5. W ramach usługi Złoty Profil Klient ma możliwość samodzielnego administrowania wpisów (w
zakładce "OPINIE O PRACODAWCACH") od momentu przekazania dostępu do konta
pracodawcy zgodnie z Regulaminem GoWork.pl - dostępnym na stronie www.gowork.pl.
Nowe wpisy na profilu promowanym pojawią się po 6 godzinach od momentu zamieszczenia
przez użytkownika, o ile wcześniej klient nie zmodyfikuje (moderacja) lub zatwierdzi
zamieszczonego komentarza.

6. W ramach usługi Złoty Profil GoWork.pl zastrzega sobie prawo do moderowania
(modyfikowania) opinii o pracodawcy i przywrócenia wpisów, jeżeli klient nie wywiąże się
z prawidłowego tj. zgodnego z Regulaminem GoWork.pl administrowania profilem
pracodawcy.

