Wstęp:
Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez CGI
drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą
elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin zawiera też zasady dotyczące przetwarzania i zabezpieczenia
danych zgodne z RODO..
Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszymi dokumentem i warunkami zawartymi w Regulaminie
§1
Definicje
Usługodawca lub CGI – CGI Information Systems and Management Consultants (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Królewskiej 16, 00-103 Warszawa,
Usługobiorca – wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez
Usługodawcę
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy
Regulamin.
Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej
Administrator Danych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca samodzielnie o celach i środkach
przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą
możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez
powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne,
fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
Dane wrażliwe – (szczególne kategorie danych): dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych,
danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności
lub orientacji seksualnej tej osoby.
Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usług, służący również do założenia Konta
Usługobiorcy.
Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku
przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań
określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji
elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego
przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów,
sprzedawców i świadczących usługi. Taką informacją są nawet wysyłane życzenia świąteczne.
Konto Usługobiorcy (Konto) – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisów Usługodawcy.
Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.
Osoby trzecie - osoby inne niż usługodawca i usługobiorca;
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający
przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego
dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą
systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są
transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi
narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych
między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna
Państwo Trzecie – rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP
może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo
może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika
Regulamin – niniejszy Regulamin opublikowany pod adresem www.cgi.com/en/polska
§2
Wykaz i opis usług:
Celem Serwisu jest:
1. udostępnienie Usługobiorcy możliwości aplikowania na wybraną indywidualnie przez Usługobiorcę ofertę pracy oraz
przesyłanie CGI, odpowiedzi na oferty pracy, wraz z dokumentami rekrutacyjnymi (w tym CV i list motywacyjny) za
pomocą formularza i aplikacji internetowej, dostępnej w Serwisie Usługodawcy lub na innych serwisach podmiotów
zewnętrznych, z których pomocy korzysta CGI.
We wszystkich przypadkach przesłanie odpowiedzi na ofertę pracy wymaga posiadania lub założenia przez Użytkownika
lub Usługobiorcę konta w wewnętrznym systemie rekrutacyjnym pracodawcy lub innego podmiotu.
2. Tworzenie Bazy Dokumentów aplikacyjnych:
a) Usługobiorca może zamiesić w bazie CGI swoje CV. Akceptowane formaty pliku to MS Word (.doc), tekstowy
(.txt) oraz.pdf. W bazie dokumentów aplikacyjnych przetwarzane są tylko dane osób, które wyraziły zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych także na potrzeby dalszych rekrutacji
prowadzonych przez CGI, podmioty z grupy kapitałowej, do której należy CGI (dalej: też CGI Group).
Usługobiorca ma możliwość edytowania treści lub usunięcia CV z bazy w dowolnym momencie.

§3
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług
1.

W celu prawidłowego korzystania z serwisu rekrutacyjnego za pośrednictwem strony www wymagane są:
Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML
W celu korzystania z Usług Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska
komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem
Serwisu.

Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do Internetu

Włączona obsługa JavaScript i Cookies,

Świadczenie usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS
W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych
określonych w niniejszym paragrafie, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że
może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.



2.

§4
Warunki korzystania z serwisu
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi serwisu rekrutacyjnego przez Usługodawcę jest wypełnienie przez
Usługobiorcę formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie pod adresem: www.cgi.com/en/polska
w
określonym czasie (60 minut), dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako
obowiązkowe, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość
skorzystania z Usługi.
Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rejestrację w serwisie rekrutacyjnym.
Rejestracji w Serwisie może dokonać tylko osoba pełnoletnia.
Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

podane w nim dane są kompletne i zgodne z istniejącym stanem faktycznym;

podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania od chwili jego akceptacji. Akceptacja
Regulaminu następuje przez „kliknięcie w checkbox” przed założeniem konta Usługobiorcy;

nie będzie korzystał z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie
określonego oprogramowania lub urządzeń;

zobowiązuje się do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i prawa osób trzecich, treści
pornograficznych itp.
Usługodawca w ramach Serwisu Rekrutacyjnego udostępnia nieodpłatnie Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem
umowy o świadczenie Usług. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem
Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. W przypadku zakończenia przez usługobiorcę
korzystania z usług serwisu rekrutacyjnego, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się
automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli Usługodawca poweźmie
uzasadnioną informację, że jest ono sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione
interesy Usługodawcy lub osób trzecich. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może
dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody CGI.
Usługi świadczone w ramach Serwisu przez Usługodawcę są świadczone nieodpłatnie. Usługobiorcy nie przysługuje
żadne wynagrodzenie.
Serwis nie stanowi oferty lub nawet obietnicy zatrudnienia w związku z jakimkolwiek stanowiskiem zamieszczonym lub
opisywanym w Serwisie. Złożenie aplikacji na dane stanowisko przez Usługobiorcę nie stanowi też żadnej gwarancji,
rozpatrzenia aplikacji i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Niniejszy Serwis przedstawia wyłącznie opisy
potencjalnych stanowisk w CGI, które nie stanowią wiążącej oferty lub warunków zatrudnienia.
§5
Reklamacje

1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.

Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług oferowanych przez Usługodawcę.
Reklamacje należy składać pisemnie na adres: CGI Information Systems and Management Consultants (Polska) Sp. z
o.o. ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa lub w formie korespondencji elektronicznej na adres:.
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 oznaczenie usługobiorcy;
 opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez
usługodawcę.
Reklamacje nie posiadające danych, o których mowa w ust. 3 nie podlegają rozpatrzeniu.
Reklamacje będą rozpatrywane przez CGI w terminie 30 dni od ich otrzymania. Decyzja CGI w sprawie reklamacji jest
ostateczna.
§6
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji
Administratorem Danych Osobowych jest CGI Information Systems and Management Consultants (Polska) Sp. z o.o. z
siedzibą przy ul. Królewskiej 16, 00-103 Warszawa (dalej: CGI )
Państwa dane osobowe są przetwarzane do dnia 25 maja 2018 roku zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) oraz przepisami wprowadzającymi regulacje
RODO do krajowego porządku prawnego.
W szczególności Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia całego procesu rekrutacji na zamieszczone
w Serwisie ogłoszenia o wolnych miejscach pracy dla CGI, CGI Group, w celu rozpatrywania składanych przez Państwa
reklamacji, w celu archiwizacji.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego, gdyż infrastruktura techniczna Serwisu znajduje
się w Kanadzie, która zapewnia odpowiedni stopień ochrony, co wynika z jej prawa krajowego lub międzynarodowych
zobowiązań, jakie Kanada przyjęła szczególnie po zakończeniu negocjacji z Komisją Europejską, w zakresie ochrony
życia prywatnego i podstawowych praw i wolności osób fizycznych. Uznanie przez Komisję Europejską danego państwa
za zapewniające odpowiednią ochronę jest równoznaczne z tym, iż zapewnia ono takie same gwarancje ochrony jakie są
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie odpowiedniej
ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i dokumentów
elektronicznych
jest
dostępna
w
wersji
elektronicznej
na
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:27:32002D0002:PL:PDF Do Państwa danych osobowych
dostęp będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy CGI i CGI Group.
Państwa dane zostaną wprowadzone do międzynarodowej bazy danych CGI Group zawierającej informacje o
kandydatach do pracy.
Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody. Zgoda może być odwołana w każdym czasie. Jeśli
wyrażają Państwo chęć uczestniczenia także w przyszłych procesach rekrutacyjnych na wolne stanowiska pracy mogą
Państwo, wyrazić odrębną zgodę na przetwarzania Państwa danych także na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Macie Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych. Państwa dane mogą być również przekazywane
uprawnionym organom wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie
przekazanych danych lub profilowania.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów Kodeksu pracy (Art. 22 1. § 1) i jest
warunkiem przeprowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy z potencjalnym przyszłym pracodawcą. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość przeprowadzenia
procesu rekrutacyjnego.
Państwa Dane będą przekazywane do następujących odbiorców danych w tym do: innych Spółek w ramach CGI Group.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych
osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną.
Jeśli nie wyrazili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą
przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji konkretnego procesu rekrutacyjnego na jaki Państwo
aplikowali, a potem zostaną niezwłocznie zniszczone. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych
także na potrzeby przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą usunięte z bazy CGI po upływie trzech lat od złożenia
aplikacji w Serwisie.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa
Danych, a od 25 maja 2018 roku z Inspektorem Ochrony Danych Panią Martą Nieścierowicz pod adresem CGI
Information Systems and Management Consultants (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królewskiej 16, 00-103
Warszawa lub na adres mailowy: marta.niescierowicz@cgi.com.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy, RODO oraz krajowych przepisów
wprowadzających regulacje RODO do krajowego porządku prawnego.
Oświadczają Państwo, iż podane przez Państwa dane osobowe są Państwa danymi osobowymi. .
Zachęcamy Państwa, aby nie podawali Państwo w dokumentach aplikacyjnych danych wrażliwych, zgodnie z definicją
zawartą w § 1. CGI zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania zgłoszenia na stanowisko pracy w razie podania w
informacjach danych wrażliwych. Zapraszamy jednak do ponownego wysłania nowego zgłoszenia, które nie będzie
zawierać takich informacji.
Jeżeli zamierzają Państwo umieścić w swoim CV/liście motywacyjnym dane osoby zapewniającej Państwu referencje lub
dane innych osób trzecich niezbędne w zakresie rekrutacji, CGI zastrzega, że do Państwa obowiązków należy uzyskanie
odpowiedniej i uprzedniej zgody wymienionej osoby na przekazanie ich danych osobowych do CGI i poinformowanie tych
osób o sposobie wykorzystania tych danych. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za treść przekazywanych nam
informacji oraz za zagwarantowanie, iż są one zgodne z prawem, prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym i nie
wprowadzające w błąd.
Dostęp do Państwa danych będą mieli wyłącznie ci pracownicy CGI , którzy muszą je przetwarzać w celach biznesowych,
np. osoby odpowiedzialne za rekrutację, pracownicy działu HR, pracownicy obsługi technicznej, osoby na stanowiskach
kierowniczych lub ich pełnomocnicy. CGI nie sprzedaje ani nie udostępnia Państwa danych podmiotom trzecim bez
Państwa uprzedniej wyraźnej zgody.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu
usługami, CGI podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zapewnienia
bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez
osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Serwisy Spółki używają szyfrowanej transmisji
danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia chronienie danych identyfikujących Usługobiorcę i znacząco
utrudnia przechwycenie dostępu do jego Konta.
CGI spełnia wymagania przepisów krajowych i wymagania RODO.
Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu.
Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną
odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia. Hasło dostępu do systemu musi spełniać
następujące wymagania:






musi mieć długość min. 8 znaków;
musi zawierać znaki z przynajmniej trzech z następujących grup: cyfra, litera, wielka litera, znak specjalny;
nie może zawierać imienia, nazwiska ani loginu użytkownika;
po trzech próbach zalogowania się z błędnym hasłem lub loginem nastąpi blokada logowania na 5 minut;
§7
Odpowiedzialność

Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn w tym w szczególności w
razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na
szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego lub stałego zawieszenia dostępności serwisu.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności
konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Usługodawcy.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych w ramach serwisu
informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań usługobiorcy.
4. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i
co do tego, że dane informacje w ramach serwisu sprostają oczekiwaniom usługobiorcy co do merytorycznej zawartości,
dokładności, czy przydatności uzyskanych informacji.
5. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utratę przez Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników
zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich)
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez usługobiorcę z serwisu w sposób sprzeczny z
postanowieniami niniejszego regulaminu.
7. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy serwisu przez usługobiorcę, a w szczególności
polegającego na podaniu przez usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi
usługobiorca.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie
 zmian danych zawartych w ramach serwisu;
 zmian parametrów technicznych serwisu;
 czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu;
 całkowitego wycofania serwisu
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 . Może być zmieniany w dowolnym momencie poprzez publikację na
stronie www.cgi.com/en/polska .
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