
REGULAMIN UŻYTKOWNIKA  
I. DEFINICJE  
Terminy użyte w Regulaminie mają 
następujące znaczenie:  
a) Formularz Rejestracyjny – formularz wypełniany 
przez Użytkownika podczas rejestracji nowego 
Konta w Serwisie. 
b) Konto – część Serwisu wydzielona dla 
Użytkownika, w której Użytkownik może korzystać z 
niektórych Usług.  
c) Subkonto – zbiór ustawień związanych z 
korzystaniem z Serwisu, utworzone przez 
Zatrudniającego, na rzecz osób korzystających z 
Subkonta jako pracownik lub osoba upoważniona 
przez Zatrudniającego i powiązane z Kontem. 
Subkonto może udostępniać te same 
funkcjonalności, które posiada Konto lub być 
ograniczone do niektórych z nich. 
d) Pracodawca – osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
(nie będące konsumentami w znaczeniu powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa) zainteresowana 
zatrudnieniem Kandydatów.  
e) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia 
usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.  
f) Serwis – serwis internetowy należący do 

Usługodawcy, w ramach którego świadczy Usługi, 

umieszczony pod adresem http://www.inhire.io.  
g) Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą 
elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą 
a Użytkownikiem na warunkach określonych 
Regulaminem.  
h) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną 
przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, w oparciu o 
Regulamin. Usługi świadczone są za pomocą systemu 
teleinformatycznego. Usługi w szczególności polegają 
na możliwości korzystania z Serwisu za pomocą Konta 
i przekazywania przez Użytkownika danych 
związanych z procesami rekrutacji.  
i) Usługodawca – Inhire spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Rektorskiej 4, 00-614 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS:0000653308; posiadająca numer identyfikacji 

podatkowej NIP: 7010642488, REGON: 366094345.  
j) Kandydat – osoba fizyczna zainteresowana 
podjęciem zatrudnienia, która w ramach 
Serwisu udostępnia swoje dane osobowe, w tym 
dane związane z historią zatrudnienia w celach 
rekrutacyjnych, w szczególności przedstawiania 
Pracodawcom.  
k) Użytkownik – każdy podmiot korzystający z 
Serwisu będący Kandydatem,  

Terms of Service FOR THE 

USER I.DEFINITIONS  
The terms used in the Terms of Service have 
the following meaning:  
a) Registration Form - a form filled out by the User 
when registering a new Account in the Services. 
 
b) Account - a part of the Services separated for the 

User, in which the User may use some of Service. 

 
c) Sub-account - a set of settings related to the use of 
the Services, created by the Employer for the benefit 
of persons using the Sub-account as an employee or a 
person authorised by the Employer and associated 
with the Account. The Sub-account may provide the 
same functionalities that the Account has, or may be 
limited to some of them. 
 
d) Employer - a natural person conducting business 
activity, a legal person or an organisational unit 
without legal personality (who are not consumers in 
the meaning of generally applicable law) interested 
in employing Candidates. 
 
e) Terms of Service - these provision of services by 

electronic means within the framework of the Services.  
f) the Services - the internet service belonging to 
the Service Provider, under which it provides 
Service, located at http://www.inhire.io. 
g) Agreement - an agreement for the provision of 
electronic Service concluded between the Service 
Provider and the User under the conditions set out 
in the Terms of Service .  
h) Service - service provided by electronic means by 
the Service Provider to the User, based on the Terms 
of Service . Service are provided via ICT system. Service 
provide in particular the possibility of using the 
Services using the Account and of the User submitting 
data related to the recruitment processes. 
 
i) Service Provider - Inhire sp. z o.o. [limited liability 
company] with its registered office in Warsaw at ul. 
Rektorska 4, 00-614 Warsaw, entered into the 
Commercial Register kept by the District Court for 
the Capital City of Warsaw, XII Commercial Division 
of the National Court Register, under KRS number 
0000653308; with the tax identification number NIP 
7010642488, REGON: 366094345.  
j) Candidate - a natural person interested in taking 
up employment, who provides his personal data 
within the framework of the Services, including data 
related to the history of employment for recruitment 
purposes, particularly for presenting them to 
Employers.  
k) User - any entity using the Services who is a 
Candidate, Employer or entity authorised by the  



Zatrudniającym lub podmiotem umocowanym przez 

Zatrudniającego do korzystania z Serwisu w 

znaczeniu niniejszego Regulaminu.  
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Regulamin określa w szczególności zakres i 
warunki świadczenia Usług, w tym:  
a. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z 
systemem teleinformatycznym, którym posługuje 
się Usługodawca; 
b. zakaz dostarczania przez Użytkownika treści 
o charakterze bezprawnym;  
c. warunki zawierania i rozwiązania Umowy; 

d. tryb postępowania reklamacyjnego. 
 

2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia 
Regulamin przed zawarciem Umowy w Formularzu 
Rejestracyjnym, w sposób, który umożliwia 
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści 
Regulaminu.  
3. Usługodawca świadczy Usługi drogą 
elektroniczną zgodnie z Regulaminem. 
4. Użytkownik zobowiązany jest do 
przestrzegania postanowień Regulaminu od 
chwili zawarcia Umowy 

 

III. ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA I 

ZAŁOŻENIE KONTA 

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą 
zakończenia rejestracji Użytkownika. 
2. W celu zakończenia rejestracji Użytkownik musi podać 

w Formularzu Rejestracyjnym swój adres poczty 

elektronicznej (który będzie stanowił login do Konta), 

nadać hasło do Konta oraz zaakceptować Regulamin. 3. 

Dane podane przez Użytkownika w Formularzu 

Rejestracyjnym muszą być kompletne, zgodne  
ze stanem faktycznym oraz nie mogą 
naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. 
4. Usługodawca po zawarciu Umowy tworzy w ramach 
Serwisu Konto o nazwie odpowiadającej podanemu 
przez Użytkownika adresowi poczty elektronicznej. 
Użytkownik jest zobowiązany do posiadania 
aktualnego, sprawnego adresu poczty elektronicznej 
oraz bieżącego monitorowania podanego adresu 
poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany – do 
niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w 
swoim Koncie.  
5. Rejestracja i utworzenie Konta możliwa jest również 

przy wykorzystaniu portalu społecznościowego: 

Facebook, Google oraz LinkedIn. Dane identyfikacyjne, za 

zgodą Użytkownika wyrażoną w portalu 

społecznościowym, zostaną przekazane przez 

odpowiedni portal społecznościowy. Użytkownik może 

dokonać ręcznej aktualizacji danych identyfikacyjnych 

pobranych ze wskazanego portalu społecznościowego 

oraz ich uzupełnienia. Jeśli przekazane przez portal 

społecznościowy dane są nieprawdziwe lub  

Employer to use the Services within the meaning of 

these Terms of Service .  
 

II. GENERAL PROVISIONS  
1. Terms of Service define in particular the scope and 
conditions for the provision of Service, including:  
a. Technical requirements necessary to cooperate with 
the ICT system used by the Service Provider; 
 

b. the User’s prohibition of providing illegal 

content; c. the conditions for concluding and 

terminating the Agreement;  
d. complaint procedure. 
 

2. The Service Provider provides Terms of Service free 
of charge before the conclusion of the Agreement in 
the Registration Form, in a way that allows obtaining, 
reproducing and recording the content of the Terms of 
Service .  
3. The Service Provider provides Service by electronic 

means in accordance with the Terms of Service .  
4. The User is obliged to comply with the provisions of 
the Terms of Service from the moment of conclusion of 
the Agreement. 
 

III. CONCLUSION OF THE CONTRACT, REGISTRATION 

AND OPENING OF THE ACCOUNT 

1. The contract is concluded at the end of User 
registration. 
2. In order to complete the registration, the User 
must provide his e-mail address (which will be the 
Account login) in the Registration Form, give the 
Account a password and accept the Terms of Service .  
3. The data provided by the User in the Registration 
Form must be complete, consistent with the facts 
and may not infringe any rights of third parties.  
 

4. After concluding the Agreement, the Service 
Provider creates an Account in the Services with the 
name corresponding to the e-mail address provided by 
the User. The User is required to have a valid and 
efficient e-mail address and to monitor on an ongoing 
basis this e-mail address provided, and in the event of 
its change - to immediately update this information in 
his Account. 
 
5. Registration and creation of the Account is also 

possible using the social networking site: Facebook, 

Google and LinkedIn. Identification data of the User will 

be forwarded by the appropriate social networking site 

after they express their consent for it on that site. The 

User can manually update the identification data 

downloaded from the indicated social networking site 

and supplement them. If the data provided by the social 

networking site is false or incomplete, the User should 

update it. Detailed information on the  



niekompletne, Użytkownik powinien dokonać ich 
aktualizacji. Szczegółowe informacje dotyczące 

zasad udostępniania danych dostępne są w polityce 
prywatności właściwego portalu społecznościowego.  
6. Usługodawca nie ma wpływu na blokowanie 
przez administratorów serwerów pocztowych 
przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany 
przez Użytkownika oraz na usuwanie i blokowanie 
emaili przez oprogramowanie Użytkownika.  
7. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, 

stanowi konieczną formę identyfikacji wobec 

Usługodawcy i jest wykorzystywany do wszelkiej 

korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.  
8. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, 
jeżeli nazwa Konta jest już używana w ramach 
Serwisu. Usługodawca może zablokować lub usunąć 
Konto, jeżeli nazwa Konta zawiera określania 
uznane za obraźliwe.  
9. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą 

swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) 

oraz hasła dostępu. Użytkownik jest zobowiązany 
nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła. 
Logowanie możliwe jest również za pośrednictwem 
portali społecznościowych Facebook, Google oraz 
LinkedIn, przy wykorzystaniu ich metod autoryzacji.  
10. Usługodawca kontaktuje się z 
Użytkownikiem telefonicznie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 
11. Pracodawca przez założenie konta oświadcza, 
że jest uprawniony do zawarcia Umowy w  
imieniu własnym lub podmiotu, który reprezentuje. 

 

IVa. USŁUGA DLA KANDYDATÓW  
1. Usługa przeznaczona jest dla Kandydatów – 
osób fizycznych poszukujących zatrudnienia.  
2. W ramach Konta Kandydat może podać dane 
związane ze swoim doświadczeniem zawodowym, 
dane kontaktowe oraz inne dane, których 
podanie możliwe jest w Koncie.  
3. Konto zapewnia dostęp w szczególności do 
następujących funkcjonalności: dodawanie danych 
Kandydata, podgląd Pracodawców oraz ich 
zainteresowania Kandydatem, Usługodawca 
przetwarza dane Kandydatów w celu 
przedstawienia Pracodawcom Kandydatów najlepiej 
spełniających wymogi określone przez 
Pracodawców. Dla oceny spełnienia wymogów 
niezbędne jest podanie wszystkich danych 
wymaganych przez Pracodawcę.  
4. W razie spełnienia przez Kandydata wymagań 
danego Pracodawcy(ów) Kandydatowi 
przedstawiane są wszystkie zgodne oferty, 
które Kandydat akceptuje lub odrzuca  
wyrażając odrębną zgodę na udział w danej 
rekrutacji oraz udostępnienie swoich danych 
osobowych Pracodawcy, którego ofertę akceptuje. 
Po akceptacji oferty, dane Kandydata  

principles of sharing data is available in the privacy 

policy of the relevant social networking site.  
 

 

6. The Service Provider has no influence on the 
blocking by mail server administrators of sending 
messages to the e-mail address provided by the User 
nor on the removal and blocking of e-mails by the 
User's software.  
7. The e-mail address is associated with the Account 
and is a necessary form of identification to the 
Service Provider; it is used for all correspondence 
related to the provision of Service.  
8. The Service Provider may refuse to create an 
Account if the Account name is already used within the 
Services. The Service Provider may block or delete the 
Account if the name of the Account contains terms 
considered to be offensive.  
9. The User gains access to the Account using his login 
(e-mail address) and access password. The User is 
obliged not to reveal the password to any of the third 
parties. Logging in is also possible via social networking 
sites like Facebook, Google and LinkedIn, by using their 
authorisation methods. 
 
10. The Service Provider contacts the User by phone or 

via e-mail. 
 
11. By setting up an account, the Employer declares 

that he is entitled to conclude the Agreement on his 

own behalf or on behalf of the entity he represents. 
 

IVa. SERVICE FOR CANDIDATES  
1. The Service is intended for Candidates - natural 
persons seeking employment.  
2. Within the Account, the Candidate may provide data 
related to his professional experience, contact details 
and other data that cannot be provided in the Account. 
 
3. The Account provides access to the following features 

in particular: adding the Client’s data, preview of 

Employers and their interest in the Candidate. The 

Service Provider processes the data of the Candidates in 

order to present to the Employers the Candidates that 

best meet the requirements specified by the Employers. 

In order for the compliance with the requirements to be 

assessed, it is necessary to provide all data required by 

the Employer. 

 
4. If the Candidate meets the requirements of a given 

Employer(s), the Candidate will be presented with all 

matching offers which the Candidate may accept or reject 

by expressing separate consent to participate in a given 

recruitment and for sharing their personal data with the 

Employer whose offer they accept. After accepting of the 

offer, data of the Candidate are shared with the 

Employer. The Employer does not have  



udostępniane są Pracodawcy. Pracodawca nie 
ma dostępu do danych Kandydata 
umożliwiających jego identyfikację przed 
zaakceptowaniem oferty pracy określonego 
Pracodawcy przez Kandydata.  
IVb. USŁUGA DLA PRACODAWCÓW  
1. Usługa przeznaczona jest dla Pracodawców, 
zainteresowanych zatrudnieniem 
odpowiadającego wymaganiom pracownika. 
2. W ramach konta Pracodawca otrzymuje możliwość 
umieszczania w Serwisie ogłoszeń o pracę, podania w 
danym procesie zatrudnienia wymagań wobec 
potencjalnego pracownika (doświadczenie, 
wykształcenie itd.) które weryfikowane będą z 
danymi Kandydatów.  
3. Konto zapewnia dostęp w szczególności do 
następujących funkcjonalności: zakładanie 
procesów, dostęp do danych Kandydatów, którzy 
zaakceptowali ofertę Pracodawcy, korespondencja 
z Kandydatami, dodatkowo konto Administratora 
zapewnia dostęp do funkcjonalności: regulacja 
płatności za pomocą karty kredytowej, widok 
płatności, zarządzanie Subkontami. 
4. W razie spełnienia przez Kandydata wymagań 
Pracodawcy, Kandydatowi przedstawiane są wszystkie 
zgodne oferty, które Kandydat akceptuje lub odrzuca. 
Po akceptacji oferty, dane  
Kandydata przekazywane są Pracodawcy. 
Pracodawca nie ma dostępu do danych Kandydata 
umożliwiających jego identyfikację przed 
zaakceptowaniem oferty pracy.  
5. Publikacja ogłoszeń w ramach Usługa dla 
Pracodawców realizowana jest po uiszczeniu opłaty za 
publikację, zgodnej z cennikiem Usług dostępnym w 
zakładce „Plan and Pricing” lub  
przedstawionym indywidualnie Pracodawcy 
na podstawie lub faktury Vat lub Zamówienia. 
6. Pracodawca i Usługodawca mogą zawrzeć 
odrębną umowę regulującą zasady i wynagrodzenie 
Usługodawcy za korzystanie z Serwisu. 

 

 

V. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 

PRZEZ USŁUGODAWCĘ  
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy 
z systemem teleinformatycznym, którym posługuje 
się Usługodawca, są następujące:  
a) dostęp do sieci Internet, 
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka 
internetowa, umożliwiająca wyświetlanie na 
ekranie komputera dokumentów HTML i PDF, 
c) posiadanie czynnego i poprawnie 
skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,  
d) włączona opcja akceptowania plików „cookies”. 

 

VI. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM 

Z USŁUG  

access to the Candidate’s data enabling him to be 

identified before the Candidate's job offer is accepted 

by the Candidate.  
 

 

IVb. SERVICE FOR EMPLOYERS  
1. The Service is intended for Employers interested in 

employing a person who meets their requirements. 

 
2. Within the Account, Employer is given the 
opportunity of placing job advertisements in the 
Services and providing requirements for a potential 
employee (experience, education, etc.) in a given 
employment process which will be verified with the 
data of the Candidates. 
3. The account provides access to the following 
functionalities in particular: setting up processes, 
access to data of Candidate who have accepted the 
Employer’s offer, correspondence with Candidates, in 
addition, the Administrator’s account provides access 
to the following functionalities: payment regulation by 
credit card, payment view, management of Sub-
accounts. 
4. If the Candidate complies with the Employer’s 
requirements, they will be presented with all matching 
offers that they accept or reject. After accepting of the 
offer, data of the Candidate are reported to the 
Employer. The Employer does not have access to the 
Candidate’s data that could enable the Employer to 
identify the Candidate before the latter accepts the 
job offer. 
5. The publication of advertisements under the 
Service for Employers is carried out after paying the 
publication fee, in accordance with the Price list of the 
Service available in the “Plan and Pricing” tab or 
presented individually to the Employer on the basis of 
a VAT invoice or Order.  
6. The Employer and Service Provider may conclude 
a separate agreement regulating the rules and 
remuneration of the Service Provider for using the 
Services. 

 

V. CONDITIONS OF PROVISION OF SERVICE BY 

THE SERVICE PROVIDER  
1. Technical requirements necessary to cooperate with 
the ICT system used by the Service Provider are as 
follows:  
a) access to the Internet, 
b) correctly configured web browser enabling the 
display of HTML and PDF documents on the 
computer screen, 
c) having an active and properly configured e-
mail account,  
d) the option of accepting ”cookies” enabled. 

 

 VI. RISKS ASSOCIATED WITH THE USE OF SERVICE  



1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług 
może się wiązać ze standardowym ryzykiem 
związanym z wykorzystaniem sieci Internet, w 
szczególności ryzykiem przedostania się do systemu 
teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika 
szkodliwego oprogramowania, jak również 
nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika 
przez osoby trzecie. Usługodawca nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody poniesione przez 
Użytkownika spowodowane zagrożeniami 
występującymi w sieci Internet, w szczególności 
włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami 
haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu 
Użytkownika wirusami.  
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:  
a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu 
ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;  
b) szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi 

przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego 

Regulaminu działań Użytkownika; 

c) informacje pobrane z Internetu, w szczególności 
z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez 
Użytkowników oraz za ich przydatność dla 
Użytkowników, chyba, że odpowiedzialność 
Usługodawcy będzie wynikała z obowiązujących 
przepisów prawa.  
d) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i 

niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności 

spowodowane siłą wyższą wyrządzone Zatrudniającym 

 

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY  
 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:  
a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług 
ze względu na czynności konserwacyjne lub 
związane z modyfikacją Serwisu, 
b) wysyłania na adres poczty elektronicznej 
Użytkownika komunikatów technicznych, prawnych 
i związanych z funkcjonowaniem Usług,  
c) odmowy świadczenia Usług, jeśli 
Użytkownik narusza Regulamin podał w Koncie 
dane nieprawdziwe,  
d) dowolnego personalizowania treści 
informacji wysyłanych do Użytkowników, 
e) zablokowania dostępu do Konta Użytkownika 

zawierającego treści erotyczne, pornograficzne, 

zawierające nielegalne oprogramowanie lub naruszające 

prawa osób trzecich lub informację na temat możliwości 

ich pozyskania (linki), oraz inne treści sprzeczne z 

prawem, dobrymi obyczajami lub promujących portale 

konkurencyjne do Serwisu, a także usunięcia tych treści, 

w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych 

informacji na ten temat,  
f) usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez 

Użytkowników za pośrednictwem Usług, jeśli treści 

te naruszają postanowienia Regulaminu.  

1. The Service Provider reserves that the use of Service 
may be associated with a standard risk associated with 
the use of the Internet, in particular the risk of 
malicious software entering the ICT system and the 
User’s device, as well as unauthorised access to the 
User’s data by third parties. The Service Provider is not 
liable for damages incurred by the User due to threats 
occurring on the Internet, in particular hacking into the 
User’s system, password takeover by third parties, 
infection of the User’s system with viruses. 
 
 
 

 

2. The Service Provider is not responsible for:  
a) the manner in which Users use the Services or 
for any consequences resulting from it;  
b) damages resulting from User’s actions that do not 
comply with applicable law or the provisions of these 
Terms of Service ;  
c) information downloaded from the Internet, in 
particular from the Website, or for the effects of their 
use by Users and for their usefulness to Users, unless 
the Service Provider’s liability results from applicable 
law. 
 
d) damages caused by causes beyond the control of the 

Service Provider, in particular caused by force majeure 

to Employers 
 

VII. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SERVICE 

PROVIDER  
1. The Service Provider reserves the right to: 
a) temporarily stop providing Service due to 
maintenance or modification of the Services, 
 

b) sending to the User’s e-mail address technical 

and legal messages as well as messages related to 

the functioning of Service 
c) refusing to provide Service if the User violates the 
Terms of Service by having provided false data in 
the Account,  
d) any personalisation of the content of 
information sent to Users, 
e) blocking access to the User Account containing 
erotic or pornographic content, containing illegal 
software or infringing the rights of third parties or 
information on the possibility of obtaining it (links), 
and other content contrary to the law, decency or 
promoting portals competitive to the Services, as well 
as the removal of such content in the event of 
obtaining reliable, substantiated information on this 
subject,  
f) removal from the Services of content provided by 
the User via Service if it violates the provisions of the 
Terms of Service .  



VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA  
1. Użytkownik udziela Usługodawcy na czas 
obowiązywania Umowy niewyłącznej, nieograniczonej 
w czasie licencji do utworów przekazywanych 
Usługodawcy na potrzeby świadczenia Usług, na 
następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, 
publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, wprowadzanie 
do pamięci komputera, serwerów sieci 
komputerowych oraz innych nośników, a także 
umieszczanie w sieci Internet, oraz wykorzystywanie 
w Serwisie oraz w serwisie działającym pod adresem 
www.inhire.io.  
Powyższe ma na celu wykonywanie Usług na 
rzecz Użytkownika zgodnie z warunkami i celem 
świadczonych Usług, w ramach których takie 
udostępnianie ma miejsce.  
2. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania 
się od:  
a) podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych 

informacji lub danych osobowych, 

b) publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z 
prawem lub naruszających chronione prawem 
dobra osobiste osób trzecich, 
c) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, 

transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób 

jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych 

w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach 

dozwolonego użytku, d) podejmowania jakichkolwiek 

działań, mogących utrudnić lub zakłócić 

funkcjonowanie Serwisu  
oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy 
dla innych Użytkowników,  
e) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z 
prawem, dobrymi obyczajami, naruszający 
dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione 
interesy Usługodawcy. 
IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KANDYDATA  

 

1. 1. Użytkownik i Usługodawca mogą rozwiązać 
Umowę, w każdym czasie i bez podania przyczyn, z 
zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez 
drugą stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy oraz 
postanowień poniżej.  
2. Użytkownik, rozwiązuje umowę o świadczenie 
usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do 
Usługodawcy stosownego oświadczenia woli, przy 
użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, 
umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z 
oświadczeniem woli Użytkownika lub korzystając z 
opcji „usuń konto” w Systemie. Usługodawca 
wypowiada Umowę poprzez wysłanie do Użytkownika 
stosownego oświadczenia woli na adres poczty 
elektronicznej podany w ramach Konta. 

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony 
jego prywatności przez Usługodawcę.  

VIII. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE USER  
1. The User grants the Service Provider for the duration 
of the non-exclusive Agreement, the licenses unlimited 
in time for works transferred to the Service Provider 
for the purposes of providing Service, in the following 
fields of exploitation: reproduction, public 
reproduction and display, entering into computer 
memory, computer network servers and other media, 
as well as placing on the Internet and using in the 
Services and on the website at www.inhire.io. 
 

 

The above is intended to perform Service for the User 
in accordance with the provisions and purpose of 
Service provided, under which such sharing takes 
place.  
2. The User is obliged to refrain from: 
 

a) providing false or outdated information or personal 

data,  
b) publishing offensive content, unlawful or violating 
the personal rights of third parties, 
 
c) copying, modifying, disseminating, transmitting or 

using in another the manner any works and 

databases made available in the Services, with the 

exception of using them as part of fair use, 
 
d) taking any actions that may hinder or disrupt the 

operation of the Services and from using the Services in 

a way that is burdensome for other Users, 

 
e) using Service in a manner contrary to the law, 

decency, violating the personal rights of third parties 

or legitimate interests of the Service Provider. 
 

IX. WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT BY 

THE CANDIDATE  
1.1.The User and the Service Provider may terminate 
the Agreement at any time and without giving reasons, 
subject to the rights acquired by the other party before 
the termination of the above Contract and provisions 
listed below.  
2. The User terminates the Contract for the provision 
of electronic service by sending to the Service 
Provider an appropriate declaration of intent, using 
any means of distance communication, enabling the 
Service Provider to become acquainted with the 
User’s declaration of intent or by using the "delete 
account" option in the System. The Service Provider 
terminates the Contract by sending the User an 
appropriate declaration of intent to the e-mail 
address provided in the Account. 
 

X. PERSONAL DATA PROTECTION  
1. Each User has the right to the protection of his 
privacy by the Employer.  



2. Zasady dotyczące przetwarzania przez 

Usługodawcę danych osobowych Użytkowników 

Polityka Prywatności stanowiąca integralną cześć 

niniejszego regulaminu.  
 

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  
1. Reklamacje i informacje związane z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez 
Usługodawcę świadczeń określonych w Regulaminie 
mogą być składane przez całą dobę.  
2. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być przesyłane 
drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: 
hello@inhire.io  
3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie 
Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać 
zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację 
wraz z jej uzasadnieniem.  
4. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę 
w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.  
5. W bardziej skomplikowanych przypadkach 

Usługodawca może kontaktować się z Użytkownikiem, 

żeby uzyskać dodatkowy opis problemu.  
6. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana 
jest do Użytkownika w postaci elektronicznej na jego 
adres poczty elektronicznej. Rozpatrzenie reklamacji 
jest nieodpłatne.  
7. Kandydat ma możliwość skorzystania z 
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji 
m.in. poprzez złożenie przez Użytkownika po 
zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o 
wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy 
przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na 
stronie internetowej 
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). 
Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu 
postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W 
przypadku Użytkownika chcącego skorzystać z 
pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, 
istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za 
pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, 
dostępnej pod adresem 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  
XII. OBOWIĄZYWANIE UMOWY  
1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 
2. W dowolnym czasie Użytkownik ma prawo 
rozwiązać Umowę poprzez samodzielne 
usunięcie swojego Konta.  
3. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę, w 
tym usunąć Konto, w następujących przypadkach:  
a) naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek 
z zobowiązań wskazanych w treści Regulaminu,  

 

b) braku logowania w Koncie przez 12 

kolejnych miesięcy,  
c) gdy nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, 
dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste  
osób trzecich lub Usługodawcy,  

2. The rules regarding the processing of personal data 

of Users by the Service Provider can be found in Privacy 

Policy, which is an integral part of these Terms of 

Service .  
 

XI. COMPLAINT PROCEEDINGS  
1. Complaints and information related to the failure of 
the Service Provider to perform or with the improper 
performance of the services specified in the Terms of 
Service may be submitted 24 hours a day.  
2. Complaints may be sent via e-mail to the Service 
Provider’s e-mail address: hello@inhire.io 
 
3. The complaint should include the designation of 
the User submitting the complaint and contain a 
concise description of the event justifying the 
complaint together with its justification.  
4. Complaints are considered by the Service 
Provider within 14 days of their submission.  
5. In more complicated cases, the Service Provider may 
contact the User to obtain an additional description of 
the problem. 
6. Information on the consideration of a complaint 
is sent to the User in electronic form to his e-mail 
address. Resolution of the complaint is free. 
 
7. The candidate has the option of using non-judicial 
complaint handling methods, e.g. submitting by the 
User after the complaint procedure an application to 
initiate mediation or an application for consideration of 
a case before the arbitration court (the application may 
be downloaded from the website 
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). 
Non-judicial pursuing of claims after the conclusion of 
the complaint procedure is free. In the case of a User 
wishing to make use of non-judicial pursuing of claims, 
there is also the possibility of submitting a complaint 
via the EU ODR on-line platform, available at 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 
 

 

XII. VALIDITY OF THE CONTRACT  
1. The Contract has been concluded for a 
specified period of time. 
2. At any time, the User has the right to terminate it 
by deleting his Account.  
3. The Service Provider has the right to terminate the 
Contract, including the deletion of the Account, in the 
following cases:  
a) infringement by the User of any of the obligations 
indicated in the Terms of Service , 
b) failure to log in to the Account for 12 
consecutive months,  
c) when the name of the Account is contrary to the 
law, decency or violates the personal rights of 
third parties or of the Service Provider,  



d) umieszczenia przez Użytkownika w Koncie treści 
erotycznych, pornograficznych lub naruszających 
prawa osób trzecich lub informacje na temat 
sposobu ich pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z 
prawem, dobrymi obyczajami lub promujące portale 
konkurencyjne do Serwisu, 
e) braku możliwości skontaktowania się z 
Użytkownikiem za pomocą wskazanej skrzynki 
poczty elektronicznej w sprawach niezbędnych 
dla prawidłowego świadczenia Usług.  
4. O rozwiązaniu Umowy zgodnie z ustępem 3 
powyżej Usługodawca poinformuje Użytkownika 
przesyłając wiadomość na jego adres poczty 
elektronicznej.  
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy 
świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i usunięcia 
jego Konta, jeżeli zostało ono założone przez tego 
Użytkownika po raz kolejny po wypowiedzeniu 
Umowy z którejkolwiek przyczyny wskazanej 
niniejszym punkcie Regulaminu. 
XIII. ZMIANA REGULAMINU  
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany 
Regulaminu w stosunku do Kandydata z co 
najmniej jednego ważnego powodu, za które 
strony uważają:  
a. wydanie orzeczenia sądu powszechnego lub 
wydanie decyzji, zalecenia, rekomendacji lub 
innego wiążącego Usługodawcę aktu przez organ 
administracji publicznej, skutkujący koniecznością 
wprowadzenia zmian w Regulaminie,  
b. zmianę stanu prawnego skutkującą 
koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,  
c. wprowadzenie nowych Usług, przy czym zmiana 
Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia 
postanowień lub zmiany postanowień związanych z 
tymi Usługami, korzystanie z nich nie będzie dla 
Kandydata obowiązkowe, a niekorzystanie nie 
będzie wiązało się dla Użytkownika z kosztami,  
d. poprawa przez Usługodawcę istniejących funkcji 
lub Usług w celu zwiększania poziomu 
bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub 
polepszenia użyteczności udostępnianych funkcji lub 
Usług świadczonych przez Usługodawcę, przy czym 
zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie 
wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień 
związanych z tymi funkcjami lub Usługami, 
e. rezygnacja z niektórych funkcji lub Usług lub zmiana 
istniejących funkcji lub Usług świadczonych przez 
Usługodawcę ze względu na dalszą niemożność 
świadczenia danej Usługi w dotychczasowej formie 
lub udostępniania funkcji w dotychczasowej formie, 
spowodowaną wycofaniem usługi lub funkcji z oferty 
Usługodawcy albo ustaniem umowy Usługodawcy z 
podmiotem, z którego usług Usługodawca korzystał, 
świadcząc daną usługę lub udostępniając daną 
funkcję, przy czym zmiana Regulaminu może 
dotyczyć, jedynie wprowadzenia, usunięcia lub zmiany  

d) posting on the Account the content which is erotic, 
pornographic or violates the rights of third parties or 

posting the information on how to obtain them, as well 
as other content that is against the law, indecent or 

promotes portals competitive to the Services, 
 
e) the inability to contact the User via the indicated e-

mail box on matters necessary for the proper 

provision of Service.  
 

4. The Service Provider shall inform the User about 
the termination of the Contract in accordance with 
paragraph 3 above by sending a message to his e-mail 
address.  
5. The Service Provider reserves the right to refuse to 
provide Service to the User and delete his Account if it 
was set up by that User again after termination of the 
Agreement for any reason indicated in this section of 
the Terms of Service . 
 

XIII. THE AMENDMENT TO THE Terms of Service  
1. The Service Provider reserves the right to amend the 
Terms of Service with respect to the Candidate for at 
least one important reason for which the parties 
consider:  
a. issuing of a court decision or issuing a decision, 
recommendation or other act binding on the Service 
Provider by a public administration body, resulting in 
the need to amend Terms of Service , 
 

b. A change in the legal status resulting in the need 

to make amendments to the Terms of Service ,  
c. The introduction of new Service, whereby the 
amendment to the Terms of Service may only apply to 
the introduction of provisions or changes to the 
provisions related to these Service, the use of them 
will not be mandatory for the Candidate, and non-use 
will not be resulting in bearing any costs by the User,  
d. the Service Provider’s improvement of existing 
functions or Service in order to increase the level of 
security, protection of personal data or improve the 
usability of the functions or Service provided by the 
Service Provider, while the amendment to the Terms 
of Service may only apply to the introduction of 
provisions or changes to provisions related to these 
functions or Service,  
e. resignation from certain functions or Service or a 
change in existing functions or Service provided by 
the Service Provider due to the continued inability to 
provide the given Service in its current form or to 
provide functions in the current form, caused by the 
withdrawal of the service or function from the Service 
Provider’s offer or the termination of the Service 
Provider's agreement with the entity whose services 
the Service Provider has used, providing the given 
service or providing the given function, whereby the 
change of the Terms of Service may apply only to the  



postanowień związanych z tymi funkcjami 

lub usługami,  
f. konieczność doprecyzowania postanowień 
Regulaminu lub wprowadzenia zmian redakcyjnych, 
które nie będą miały niekorzystnego wpływu na 
treść praw i obowiązków Użytkowników.  
2. Usługodawca poinformuje Użytkowników o 
zmianie Regulaminu i o dacie wejścia w życie  
zmienionego Regulaminu przesyłając stosowną 
wiadomość na adresy e-mail Użytkowników lub 
umieszczając ją w Serwisie w formie dostępnej 
przy pierwszym logowaniu Użytkownika po  
zmianie Regulaminu. 
3. Zmiany Regulaminu obowiązują Kandydatów od 
terminu określonego przez Usługodawcę, nie 
krótszego niż 14 dni kalendarzowych od 
poinformowania Użytkowników o zmianie. Okres 
wypowiedzenia wynosi 14 dni. Wypowiedzenie 
należy przesłać na adres hello@inhire.io lub  
pisemnie na adres siedziby Usługodawcy. 
4. W odniesieniu do Zatrudniającego w przypadku 

zmiany którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych 

ważnych przyczyn, Usługodawca jest uprawniony do 

zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w 

życie w terminie 14 dni od umieszczenia 

zmienionego Regulaminu w Serwisie.  
5. Usługodawca może dodatkowo zawiadomić 
Zatrudniającego o zmianie Regulaminu przy 
pierwszym logowaniu do Konta od dnia wejścia 
w życie zmian Regulaminu lub poprzez wysłanie 
informacji na adres poczty elektronicznej. 

 
6. W przypadku, o którym mowa w punkcie 5 

Zatrudniający ma prawo rozwiązać Umowę 

niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie 

Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, 

że zaakceptował zmieniony Regulamin. 
 

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Polityka prywatności stanowi Załącznik nr 1 do 
Regulaminu, ale ma wyłącznie charakter 
informacyjny i nie wpływa na prawa i obowiązki Stron 
Umowy. Zmiana Polityki Prywatności nie będzie 
stanowić zmiany Regulaminu. 

 
2. Relację prawną pomiędzy Użytkownikiem a 
Usługodawcą reguluje prawo polskie. Sądem 
właściwym do rozpatrzenia wszelkich sporów jest 
sąd właściwy według przepisów Ustawy kodeks 
postępowania cywilnego.  
3. Użytkownik ponosi koszty korzystania ze 
środków porozumiewania się na odległość, w 
szczególności z sieci telekomunikacyjnej, według 
taryfy swojego operatora.  
4. Jeżeli którykolwiek z punktów Regulaminu stanie 
się z jakichkolwiek przyczyn nieważny lub  

introduction, removal or change of provisions related 

to these functions or service,  
f. the need to clarify the provisions of the Terms of 
Service or introduce editorial changes that will not 
adversely affect the content of rights and obligations 
of Users.  
2. The Service Provider will inform Users about the 
amendment to the Terms of Service and the date of 
entry into force of the amended Terms of Service by 
sending an appropriate message to the Users’ email 
addresses or placing it in the Service in a form available 
at the User’s first login after the amendment to the 
Terms of Service .  
3. Amendments to the Terms of Service apply to 
Candidates from the date specified by the Service 
Provider, not less than 14 calendar days from informing 
Users about the change. The period of termination is  
14 days. Termination should be sent to 
hello@inhire.io or in writing to the address of the 
Service Provider’s registered office.  
4. In relation to the Employer, in the event of change 
of any of Service or appearance of any other important 
causes, the Service Provider has the right to amend the 
Terms of Service . The amendment to the Terms of 
Service comes into force within 14 days of placing the 
amended Terms of Service in the Services.  
5. The Service Provider may additionally inform the 
Employer of the amendment to the Terms of Service 
during the first logging-in into the Account from the 
date of entry into force of amendments to the 
Terms of Service or by sending information to their 
e-mail address.  
6. In the case referred to in point 5, the Employer has 
the right to terminate the Agreement immediately 
after receiving information about the amendment to 
the Terms of Service . In case of not doing this, it is 
assumed that they have accepted the amended Terms 
of Service. 
 

XIV. FINAL PROVISIONS  
1. The Privacy Policy constitutes Annex 1 to the Terms 
of Service , but is made for information purposes only 
and does not affect the rights and obligations of the 
Parties to the Agreement. Amendments to the Privacy 
Policy will not constitute amendments to the Terms of 
Service .  
2. The legal relationship between the User and the 
Service Provider is governed by Polish law. The court 
competent in dealing with any dispute is the court 
competent under the provisions of the Code of Civil 
Procedure.  
3. The User bears the costs of using means of distance 

communication, in particular the telecommunications 

network, according to the tariff of his operator. 

 

4. If any of the points of the Terms of Service become 

invalid or ineffective for any reason, it does not affect  



nieskuteczny, pozostaje to bez wpływu na ważność 

i skuteczność pozostałych punktów Regulaminu.  
5. Regulamin w aktualnej treści obowiązuje od dnia 
12. 07.2019 r. Poprzednie wersje Regulaminu znajdziesz 

https://inhire.io/wp-

content/assets/regulamin_polityka_prywatnosci_2019 

_1.pdf oraz https://inhire.io/wp-

content/assets/polityka_prywatnosci_2018.pdf.  
 

  
  

the validity and effectiveness of the remaining points 

of the Terms of Service .  
5. The Terms of Service in its actual content are effective 

from 12.07.2019. Previous versions of the Terms of 

Service can be found at https://inhire.io/wp-

content/assets/regulamin_polityka_prywatnosci_2019 

_1.pdf and https://inhire.io/wp-

content/assets/polityka_prywatnosci_2018.pdf.  



 


