REGULAMIN DNIKARIERY.PL ®
1. Definicje
AIESEC - Stowarzyszenie AIESEC Polska z siedzibą w Wołominie przy ul.
Wiśniowej 6, 05-200 Wołomin zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000121960, NIP: 5271070759.
Administrator – przedstawiciel lub przedstawiciele AIESEC odpowiedzialni za
organizację Dni Kariery.
Dni Kariery® – targi pracy, praktyk i staży dla studentów i absolwentów,
organizowane przez AIESEC.
Konto – zespół uprawnień związanych z użytkowaniem Serwisu po dokonaniu
rejestracji w Serwisie.
Profil – funkcjonalność Serwisu, w której zawarty jest zbiór informacji o
Użytkowniku – imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kierunek studiów,
rocznik, uczelnia i interesujące Użytkownika branże zawodowe.
Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z Polityką Prywatności.
Serwis – funkcjonalności strony https://dnikariery.pl/ służące obsłudze Dni Kariery.
Strona/Strony – odpowiednio AIESEC albo Użytkownik albo łącznie każda z nich.
Usługi/Usługa – usługi świadczone przez AIESEC na rzecz Użytkowników w
związku z prowadzeniem działalności statutowej określone niniejszym
Regulaminem.
Użytkownik – zarejestrowany i korzystający z Serwisu lub z Dni Kariery konsument
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu oraz Dni Kariery® przez
Użytkowników.
2. Serwis oraz Dni Kariery® są przeznaczone dla Użytkowników będących studentami i
absolwentami.
3. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu wymaga zarejestrowania się w Serwisie.
4. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne.
5. Użytkownik przed zarejestrowaniem się w Serwisie jest zobowiązany zapoznać się
Regulaminem, zaakceptować a dalej przestrzegać postanowień Regulaminu.
6. Funkcjonalność Serwisu pozwala na pobranie Regulaminu i zapisanie treści na
urządzeniu końcowym Użytkownika.
7. Zawartość Serwisu, w tym znak towarowy „ dni kariery AIESEC” stanowi przedmiot
wyłącznych praw AIESEC oraz podlega ochronie obowiązujących ustaw.
8. Użytkownikom nie wolno rozporządzać zawartością Serwisu, chyba że zezwalają na to
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9. Regulamin podlega prawu polskiemu.
3. Dane osobowe
Warunki dotyczące przetwarzania danych przez AIESEC w związku z rejestracją w Serwisie
zawarte są w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
4.

Warunki użytkowania Serwisu
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1. Użytkownik zobowiązany jest posiadać aktywne konto e-mail.
2. Dla korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie dostępu do sieci Internet oraz
korzystania z przeglądarki www umożliwiającej odczytywanie dokumentów HTML z
opcją akceptacji plików cookie.
3. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
4. Usługa Serwisu świadczona jest przez czas nieokreślony.
5. Usługa Dni Kariery® jest świadczona wyłącznie Użytkownikom.
6. Użytkownik zobowiązany jest chronić hasło służące do logowania się w Serwisie.
7. Użytkownik może w każdej chwili zgłosić żądanie usunięcia Konta. AIESEC
niezwłocznie usuwa Konto.
8. AIESEC może usunąć Konto Użytkownika w razie stwierdzenia, że działania
Użytkownika szkodzą AIESEC.
9. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zasad netykiety i korzystać z Serwisu
zgodnie z jego przeznaczeniem.
5.

Warunki świadczenia Usług
1. AIESEC za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi:
a) generowania biletów uprawniających do wstępu na określoną edycję Dni
Kariery®,
b) dostępu do informacji o rekrutacjach partnerów AIESEC wraz z ewentualnym
linkiem do strony z formularzem aplikacyjnym,
c) doboru ofert pracy lub staży z uwzględnieniem danych określonych Profilem,
d) w przypadku wyrażenia stosownej zgody przesyłanie Użytkownikowi w ramach
Dni Kariery® za pośrednictwem emaila ofert pracy, praktyk i staży
odpowiadających Profilowi,
e) w przypadku wyrażenia stosownej zgody przesyłanie Użytkownikowi
informacji związanych z Dniami Kariery drogą mailową przez współorganizatorów
Dni Kariery®.
2. Zakres Usług może ulegać zmianie.

6.

Dni Kariery®
1. Wstęp na Dni Kariery jest możliwy po uprzednim pobraniu biletu poprzez Serwis.
2. Użytkownik korzysta z Dni Kariery® na własną odpowiedzialność. AIESEC ponosi
odpowiedzialność z tytułu organizacji Dni Kariery® na ogólnych zasadach.
3. Na terenie, na którym organizowane są Dni Kariery® obowiązują powszechnie
obowiązujące normy i zasady BHP, ppoż i sanitarne, i inne o charakterze wewnętrznym
służące zapewnieniu bezpieczeństwa, do których Użytkownik zobowiązany jest się
stosować.
4. Na terenie na którym organizowane są Dni Kariery® obowiązuje zakaz palenia tytoniu,
poza miejscami do tego wyznaczonymi, używania otwartego ognia. Zabronione jest
wnoszenie na teren Dni Kariery® broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz
substancji drażniących lub pożarowo niebezpiecznych.
5. Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do urządzeń
przeciwpożarowych.
6. Użytkownicy korzystający z Dni Kariery® zobowiązani są do szczególnej dbałości o
porządek i czystość obiektu.
7. Użytkownikom nie wolno prowadzić działalności komercyjnej na terenie Dni Kariery®.
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8. Użytkownicy będący w stanie wyraźnego spożycia alkoholu lub będący pod wpływem
środków odurzających nie mogą korzystać z Dni Kariery®.
7.

Prawo odstąpienia
1. Użytkownik w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania w Serwisie, może odstąpić od
Usług. Nie wymaga się podania powodów. Odstąpienie jest nieodpłatne,
2. Oświadczenie o odstąpieniu może przyjąć dowolną treść. Oświadczenie powinno być
przesłane na adres siedziby AIESEC lub adres e-mail podany w Art. 9 ust. 2
Regulaminu. Stosowny wzór odstąpienia zawarty jest w końcowej części Regulaminu.

8.

Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać na adres e-mail:
contact@aiesec.pl.
2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, w terminie do 14 dni.

9.

Postanowienia końcowe

Zmiany Regulaminu będą komunikowane w Serwisie z 14-dniowym wyprzedzeniem.
10.

Wzór odstąpienia
AIESEC Polska
ul. Wiśniowa 6
05-200 Wołomin
Odstąpienie od Umowy
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od
Umowy korzystania z Serwisu i Dni Kariery®
zawartej z AIESEC POLSKA.
Data zawarcia Umowy: ……………
Imię i nazwisko:……………….
Podpis: (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w
wersji papierowej)
Data: ………………
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