Regulamin korzystania z portalu praca.radioolsztyn.pl

1. Właścicielem i administratorem portalu praca.radioolsztyn.pl jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. z siedzibą w Olsztynie (10206), ul. Radiowa 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o
kapitale zakładowym 713.300 zł, wpłaconym w całości, pod numerem KRS 38114, posiadającą numer NIP 739-05-09-493.
2. Celem portalu praca.radioolsztyn.pl jest bezpłatna prezentacja ofert zatrudnienia głównie z terenu woj. warmińsko-mazurskiego oraz innych regionów.
3. Korzystanie z portalu praca.radioolsztyn.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem
przez Użytkownika zasad i warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.
4. Regulamin korzystania z portalu praca.radioolsztyn.pl obowiązuje od momentu jego
publikacji na stronie wydawcy.
5. Ogłoszenia rekrutacyjne prezentowane na portalu praca.radioolsztyn.pl.
- zamieszczane są przez "Radio Olsztyn” S.A. na podstawie zleceń od pracodawców,
- mogą zostać zamieszczone samodzielnie przez pracodawców poprzez wypełnienie
formularza dostępnego na portalu, pod klawiszem "Dodaj ofertę pracy". W tym przypadku, publikacja ogłoszenia wymaga akceptacji "Radia Olsztyn" S.A. Maksymalny
czas akceptacji ogłoszenia to 24 godziny od chwili wypełnienia formularza przez pracodawcę.
6. Pracodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w ofercie zatrudnienia tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu IP.
7. Pracodawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskał w celu prezentacji oferty zatrudnienia. Wszelka odpowiedzialność
dotycząca właściwego zabezpieczenia danych osobowych osób wskazanych przez
Pracodawcę w celu prezentacji oferty zatrudnienia należy do Pracodawcy. Pracodawca oświadcza, że posiada zgody od osób wskazanych w ofercie zatrudnienia na prze twarzanie danych osobowych.

8. Wszelka odpowiedzialność dotycząca właściwego zabezpieczenia danych osobowych
osób wskazanych przez Pracodawcę w celu prezentacji oferty zatrudnienia należy do
Pracodawcy.
9. Pracodawca zamieszczając ogłoszenie na portalu oświadcza, że posiada zgody od
osób wskazanych w ofercie zatrudnienia na przetwarzanie danych osobowych.

10. Zamieszczane ogłoszenia są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.
11. "Radio Olsztyn" S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronie praca.radioolsztyn.pl.
12. Na portalu praca.radioolsztyn.pl zabronione jest zamieszczanie w ogłoszeniach rekrutacyjnych treści:
- niezgodnych z prawem,
- o charakterze lub oddźwięku wulgaryzmów, nieprzyzwoitości lub w inny sposób kontrowersyjnych,
- nawołujących do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie lub wyznanie,
- stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu,
- naruszających dobra osobiste lub prawa podmiotowe osób lub podmiotów.
13. Na portalu praca.radioolsztyn.pl zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych:
- fikcyjnych,
- mających na celu wyłudzenie danych osobowych,
- mających charakter kryptoreklamy,
- dotyczących szeroko rozumianego zarabiania w Internecie (klikania w linki lub reklamy, wstawiania komentarzy, itp),
- dotyczących marketingu sieciowego MLM (Multi Level Marketing),
- zachęcających do udziału w różnego rodzaju programach partnerskich.
14. "Radio Olsztyn" S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych
na stronie praca.radioolsztyn.pl ogłoszeń.
15. "Radio Olsztyn" S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z portalu praca.radioolsztyn.pl.
16. "Radio Olsztyn" S.A. zastrzega sobie prawo do:

- dokonywania korekt w treści ogłoszeń (literówki, proste błędy gramatyczne),
- wstrzymania publikacji ogłoszenia na umotywowany wniosek internautów, uprawnionych organów lub służb publicznych.
17. "Radio Olsztyn" S.A. zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń, które uważa za
nieodpowiednie lub łamiące w jakikolwiek sposób warunki opisane w niniejszym Regulaminie.
18. Administratorem danych osobowych użytkownika portalu praca.radioolsztyn.pl jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A., ul. Radiowa 24,
10-206 Olsztyn; dane kontaktowe: nr tel. 89 651 08 12, adres email: sekretariat@radioolsztyn.pl., a administrator przetwarza dane osobowe użytkownika portalu w następujących celach:
- do świadczenia usług zgodnie z regulaminem portalu
- w celu marketingu bezpośredniego Usług Usługodawcy, a także przechowywane w
celu dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes Administratora).
a) Z uwagi na przetwarzanie danych przez „Radio Olsztyn” S.A. w celach określonych
powyżej dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych użytkownika portalu mogą
być: podmioty współpracujące z Radiem Olsztyn oraz inne podmioty upoważnione do
odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
b) Dane osobowe będą przetwarzane przez „Radio Olsztyn” S.A. przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj. w zakresie realizacji
świadczenia usług lub w celach marketingowych, do czasu zakończenia ich realizacji,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
c) W przypadku wyrażenia przez użytkownika portalu zgody na przetwarzanie danych
po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody
d) W związku z przetwarzaniem przez „Radio Olsztyn” S.A. danych osobowych użytkownika portalu, przysługuje mu, w prawnie uzasadnionych sytuacjach:
- prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia;
- prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia;
- prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia;
- prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia.
e) W przypadkach, kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) Rozporządzenia, użytkownikowi portalu przysługuje prawo do wycofania tej zgo-

dy w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
f) W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez „Radio Olsztyn” S.A. danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, użytkownikowi portalu przysługuje prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
g) Dane osobowe przetwarzane są w sposób niezautomatyzowany. Nie dokonuje się
profilowania.
19. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Pracodawcy: imię, nazwisko, dane
kontaktowe (adres e-mailowy, nr telefonu), adres IP.

