Regulamin korzystania z projektu internetowego „„Pracuj w kulturze” ”
1.Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z projektu internetowego „Pracuj w kulturze”
znajdującego się w strukturze serwisu www.kadrakultury.pl, którego właścicielem jest
Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13.
2. „Pracuj w kulturze” to internetowy projekt, który powstał w celu wymiany informacji między
pracownikami sektora kultury i osobami poszukującymi zatrudnienia w sektorze kultury, a
pracodawcami prowadzącymi działalność kulturalną, którzy pragną wspomóc proces
rekrutacyjny we własnej instytucji/organizacji.
3. Dostęp do „Pracuj w kulturze” posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
4. Treści zamieszczane są wyłącznie na odpowiedzialność własną użytkowników. Narodowe
Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników
w serwisie.
5. Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności serwisu
kadrakultury.pl.
2.Podstawowe zasady korzystania z projektu internetowego „Pracuj w kulturze”
1. Użytkownik, by w pełni korzystać z zasobów „Pracuj w kulturze” , musi dokonać wcześniejszej
rejestracji. Rejestracja polega na założeniu konta oraz na potwierdzeniu wiarygodności
poprzez aktywację linku weryfikacyjnego przesłanego na podany przez rejestrującego się
użytkownika adres e-mail.
2. Każdorazowe korzystanie z „Pracuj w kulturze” wymaga zalogowania się na wcześniej
utworzone konto użytkownika.
3. Rejestrujący się użytkownicy dokonują wyboru kategorii użytkownika. Użytkownicy dzielą
się na Pracodawców (Poszukujących pracownika) i Pracowników (Poszukujących pracy).
4. Pracodawca posiada uprawnienia do publikowania ofert pracy, Pracownik może publikować
życiorys zawodowy.
5. Zalogowani użytkownicy mają prawo do przeglądania wszystkich opublikowanych w serwisie
treści, w szczególności ofert pracy i życiorysów zawodowych.
3.Działania niepożądane
1. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników „Pracuj w kulturze” treści sprzecznych
z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też
propagujących przemoc.
2. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników „Pracuj w kulturze” treści uznanych
powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady
Netykiety [Źródło: Wikipedia].
3. Niedopuszczalne jest używanie słów wulgarnych i obrażających innych użytkowników i
uczestników „Pracuj w kulturze” .
4. Wskazane jest poprawne redagowanie wpisów, bez błędów językowych.
4.Zamieszczanie plików multimedialnych i publikowanie hiperłączy.
1. W treści wpisów wskazane jest zamieszczanie grafik w formacie JPG, PNG, GIF o
rozmiarze nie większym niż 5MB.
2. W treści wpisów wskazane jest zamieszczanie filmów w postaci odnośników do
YouTube.com.
3. W treści wpisów można dodawać pliki pdf/doc/odt lub odnośniki do nich po
uprzednim wprowadzeniu tytułu/informacji o zawartości pliku.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników prowadzących do stron
zawierających niebezpieczne dane.
5. Należy unikać animowanych zdjęć profilowych.
6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników „Pracuj w kulturze” przekazów
reklamowych.
7. Reklamowanie niekomercyjnych stron jest dozwolone. Powtarzające się bez szczególnego
uzasadnienia linki będą usuwane.
5.Działania podejmowane przez administratorów
1. Narodowe Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających niniejszy
Regulamin oraz prawo do usuwania kont w stosunku do osób nagminnie naruszających
postanowienia Regulaminu.
2. Za łamanie Regulaminu administratorzy będą wysyłać ostrzeżenia. Po trzech
ostrzeżeniach konto użytkownika będzie usuwane.
3. Narodowe Centrum Kultury nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych
danych użytkowników „Pracuj w kulturze” innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje
się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na
żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
4. Narodowe Centrum Kultury dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego
działania „Pracuj w kulturze” oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących
jego funkcjonowania.
6.Użytkownicy
1. W przypadku odnalezienia przez użytkowników wpisów naruszających niniejszy
Regulamin prosimy o poinformowanie administratora „Pracuj w kulturze” .
2. Po uprzednio uzyskanej zgodzie użytkownika treści zamieszczone w „Pracuj w kulturze” ,
mogą być wykorzystane przez Narodowe Centrum Kultury w celach promocyjnych.
3. Użytkownicy zarejestrowani wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
dodawania i edytowania treści w serwisie oraz otrzymywania wiadomości drogą
mailową, zgodnie z Polityką prywatności serwisu kadrakultury.pl.
4. Użytkownicy rejestrujący się w „Pracuj w kulturze” wyrażają zgodę na otrzymywanie reklam
display oraz mailingu na podany podczas rejestracji adres e-miał na temat działań
Narodowego Centrum Kultury oraz partnerów Narodowego Centrum Kultury.
7. Postanowienia końcowe
1. Użytkownicy wyrażają zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz zasad
polityki prywatności podczas rejestrowania konta w „Pracuj w kulturze” .
2. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Narodowe Centrum
Kultury zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie
www.kadrakultury.pl.

Polityka Prywatności - Jakie dane o Tobie zbieramy?
Dane zbierane automatycznie
Niektóre dane zbierane są automatycznie podczas wizyty użytkownika na stronie internetowej. Są to: adres IP,
nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu i poczty e-mail przekazujesz nam swoje
imię, nazwisko, adres email ew. numer telefonu w celu ułatwienia kontaktu.
W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy
Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie
internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości
naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w
celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać
udostępnione pracownikom Inspektoraru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy
prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?
Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od
nas otrzymywać drogą e-mailową nasz Newsletter.
W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?
Dane przekazane podczas rejestracji do wysyłki Newslettera, można zmienić kontaktując się z nami na podane
na stronie adresy meilowe.
Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")
Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas
korzystania z naszej strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
Zmiany naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki
prywatności na tej stronie.
Odnośniki do innych stron internetowych
Niektóre odnośniki (linki) zamieszczone w portalu, umożliwiają użytkownikom bezpośrednie przejście do innych
stron internetowych. Za politykę ochrony prywatności tych stron internetowych odpowiedzialni są ich
właściciele. Niniejsza deklaracja odnosi się wyłącznie do danych gromadzonych przez Narodowe Centrum
Kultury w ramach portalu www.kadrakultury.pl.
Kontakt
Instytucja zbierająca dane: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o
kierowanie ich na adres: pracuj@nck.pl

