
Narzędzie rekrutacyjne Solvay 
 

Zasady obowiązujące w witrynach internetowych i prywatność 
 

Witamy w narzędziu rekrutacyjnym Solvay. Umożliwia ono aplikowanie na stanowiska w Solvay, a nam 
pozwala na zapoznanie się z twoim zgłoszeniem. Staraliśmy się zapewnić użytkownikom naszych narzędzi 
cyfrowych użyteczne wskazówki na temat korzystania z dwóch dokumentów, a także opisać politykę, 
warunki i zasady jak najprostszym językiem. 
  
Wskazówki: Musisz zapoznać się dokładnie z dwoma dokumentami. Tutaj nazywamy je „dwoma 
kluczowymi dokumentami”. Są to: 
  

● Narzędzie rekrutacyjne Solvay – Zasady (niniejszy dokument) 
● Narzędzie rekrutacyjne Solvay – Polityka prywatności (patrz poniższe łącze) 

  
Podstawowe definicje: Oto kilka podstawowych definicji, które będą użyteczne podczas korzystania z tych 
dokumentów. O ile kontekst jednoznacznie nie wymaga innej interpretacji: 
  

● Kiedy mówimy „ty” lub „użytkownik” (wraz z wszelkimi formami pochodnymi) mamy na myśli ciebie 
jako osobę. 

 
● Kiedy mówimy „my” lub „Solvay” (wraz z formami: „Solvay Group” lub „Grupa”) mamy na myśli 

Solvay SA i jej spółki zależne z siedzibą Solvay SA pod adresem: Rue Ransbeek, 310, B-1120 
Bruksela, Belgia 

 
 

 
 

Narzędzie rekrutacyjne Solvay – Zasady 
  
Rejestrując się w Narzędziu rekrutacyjnym Solvay i korzystając z niego, wyrażasz zgodę na: 
  

● zastosowanie się do postanowień regulaminu „Narzędzie rekrutacyjne Solvay – Zasady” oraz 
oświadczasz, że znasz zasady określone w regulaminie Narzędzie rekrutacyjne Solvay – Polityka 
prywatności;  

● zapewnienie bezpieczeństwa i poufności swojej nazwy użytkownika i haseł; 
● przestrzeganie prawa obowiązującego w jurysdykcjach, w których się znajdujesz i z którymi się 

komunikujesz, oraz nieużywanie Narzędzia rekrutacyjnego Solvay w sposób obraźliwy lub 
niezgodny z prawem; 

● niemodyfikowanie, niezakłócanie, niedekompilowanie, nieodszyfrowywanie ani nieodtwarzanie 
kodu źródłowego Narzędzia rekrutacyjnego Solvay ani zawartych w nim treści bez względu na 
powód; 

● to że, nawet jeśli firma Solvay nie jest do tego zobowiązana, ma prawo do monitorowania 
aktywności w narzędziu cyfrowym i podejmowania racjonalnych działań w celu ochrony tego 
narzędzia i jego użytkowników przed nieautoryzowanym użyciem lub naruszeniem; 

● to, że firma Solvay może, z przyczyn technicznych lub innych, zawiesić lub przerwać działanie 
Narzędzia rekrutacyjnego Solvay, albo też wstrzymać rejestrację lub zablokować korzystanie z 
narzędzia. 

 
Jeśli nie wyrażasz zgody na postanowienia zawarte w regulaminie „Narzędzie rekrutacyjne Solvay – 
Zasady”, nie rejestruj się lub nie używaj Narzędzia rekrutacyjnego Solvay. Rejestracja lub korzystanie z 
Narzędzia rekrutacyjnego Solvay oznacza akceptację niniejszego regulaminu „Narzędzie rekrutacyjne 
Solvay – Zasady”. Niniejszy regulamin może ulegać zmianom. Dalsze korzystanie z Narzędzia 
rekrutacyjnego Solvay po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza, że akceptujesz te zmiany, więc 
okresowo sprawdzaj regulamin pod kątem aktualizacji. 
 

https://www.solvay.com/en/privacy-and-cookie-policy
https://www.solvay.com/en/privacy-and-cookie-policy


Nota prawna 
 
 
 
Przyjmujesz do wiadomości, że firma Solvay zrzeka się reprezentacji i gwarancji lub odpowiedzialności, czy 
to wyraźnej, dorozumianej, ustnej czy pisemnej, w odniesieniu do Narzędzia rekrutacyjnego Solvay, w tym 
bez ograniczeń wszelkich oświadczeń lub gwarancji, dokładności treści, utraty danych, niedostępności 
usług, niedokładności transmisji lub innych zobowiązań dotyczących przydatności handlowej lub 
przydatności do określonego celu lub zadowalającej jakości, lub że usługi Narzędzia rekrutacyjnego Solvay 
są wolne od usterek lub błędów lub będą działać nieprzerwanie, nawet jeśli zostaną przekazane 
jednoznaczne informacje o możliwości wystąpienia takich szkód. 
 
Wyrażasz zgodę na to, że firma Solvay nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z korzystaniem 
przez ciebie z Narzędzia rekrutacyjnego Solvay lub wynikami lub ich brakiem, które możesz uzyskać w 
skutek takiego korzystania, oraz wszelkich rekomendacji lub porad uzyskanych z Narzędzia rekrutacyjnego 
Solvay. Nie ograniczając się do powyższych zapisów, firma Solvay udostępnia Narzędzie rekrutacyjne 
Solvay na zasadzie „tak jak jest, gdzie jest, wraz ze wszystkimi wadami”, a wszelkie ryzyko związane z 
korzystaniem z narzędzia leży wyłącznie po stronie użytkownika.   
 
Z zastrzeżeniem do powyższych zapisów informacje o Narzędziu rekrutacyjnym Solvay są przedstawiane 
w dobrej wierze wyłącznie w celach informacyjnych, a naszym zamiarem jest, aby informacje o Narzędziu 
rekrutacyjnym Solvay były dokładne, kompletne i aktualne. W związku z tym możemy okresowo 
aktualizować te informacje, jak również wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w usłudze Narzędzie 
rekrutacyjne Solvay w dowolnym czasie bez uprzedzenia. 
  
Informacje wprowadzane przez użytkownika 
  
Korzystając z Narzędzia rekrutacyjnego Solvay, możesz przekazywać nam pewne dane osobowe 
niezbędne do korzystania z tego Narzędzia rekrutacyjnego Solvay, np. imię i nazwisko, adres e-mail i numer 
telefonu, jak również twoje CV zawierające informacje takie jak twój adres zamieszkania, zainteresowania, 
wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Upewnij się, że wszystkie podane informacje są 
dokładne i nie wprowadzają w błąd. 
Dane osobowe przekazywane firmie Solvay będą wykorzystywane i chronione zgodnie z zapisami 
przedstawionymi w dokumencie Narzędzie rekrutacyjne Solvay – Polityka prywatności. 
  
Korzystamy również z technologii Google Analytics, która dostarcza nam informacji na temat systemów 
wykorzystywanych do łączenia się z Narzędziem rekrutacyjnym Solvay, takich jak kraj połączenia, typ 
przeglądarki, typ urządzenia itp. Należy się upewnić, że wszystkie przesyłane informacje są poprawne i nie 
wprowadzają w błąd. 
 
Korzystając z funkcji Narzędzia rekrutacyjnego Solvay w celu aplikowania na stanowisko, wyłącznie sam 

użytkownik jest odpowiedzialny za gromadzenie, wprowadzanie i aktualizację wszystkich danych, które 

nam przekazuje podczas korzystania z Narzędzia rekrutacyjnego Solvay. Ponadto użytkownik jest 

odpowiedzialny za zapewnienie, że (a) przekazywane dane nie zawierają żądnych informacji, które 

faktycznie lub potencjalnie naruszają lub powodują przywłaszczenie praw autorskich, tajemnic 

handlowych, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej podmiotów trzecich ani nie 

zawierają żadnych elementów uznawanych za obsceniczne, zniesławiające, obraźliwe lub złośliwe, oraz 

(b) że wszelkie dane zostały zgromadzone i są obsługiwane zgodnie z obowiązującymi przepisami o 

ochronie danych, zapewniając (c) zgodność z prawdą i dokładność na potrzeby korzystania z funkcji 

Narzędzia rekrutacyjnego Solvay. 

Użytkownik zachowuje prawa własności i prawa własności intelektualnej do danych oraz udziela nam 

ograniczonej, bezpłatnej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na kopiowanie, przechowywanie, 

konfigurowanie, wyświetlanie i przekazywanie danych wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia 

https://www.solvay.com/en/privacy-and-cookie-policy


przez nas usług oferowanych podczas korzystania z Narzędzia rekrutacyjnego Solvay przez czas 

korzystania przez użytkownika z niniejszej aplikacji.  

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do uzyskania jakichkolwiek wyników w związku z 
wykorzystaniem Narzędzia rekrutacyjnego Solvay.  
 
Informacje od innych podmiotów 
  
Należy pamiętać, że gdy użytkownik uzyskuje dostęp do cyfrowych narzędzi lub witryn internetowych 
podmiotów trzecich (nawet za pośrednictwem Narzędzia rekrutacyjnego Solvay), firma Solvay nie ma 
kontroli nad ich treściami i niekoniecznie akceptuje takie treści. 
Należy zatem podjąć środki ostrożności w odniesieniu do takich narzędzi i witryn internetowych podmiotów 
trzecich, chroniąc siebie i swoje urządzenia przed wirusami, złośliwym oprogramowaniem, koniami 
trojańskimi i innymi programami o charakterze destrukcyjnym. 
  
Prawa własności intelektualnej 
  
Należy pamiętać, że Narzędzie rekrutacyjne Solvay jest narzędziem cyfrowym, a jego zawartość, w tym 
znaki towarowe, nazwy i inne znaki rozpoznawcze, teksty, logo, ikony, grafiki, schematy, obrazy i fotografie, 
jak również „ogólny wygląd i działanie” („Składniki narzędzia cyfrowego”) są chronione prawami własności 
intelektualnej należącymi do firmy Solvay lub należycie licencjonowanymi. 
Użytkownik może kopiować dokumenty lub treści zawarte w tym narzędziu cyfrowym, ale tylko na własny 
użytek prywatny i/lub niekomercyjny. 
 
Prawo właściwe i właściwość miejscowa sądu  
 
Wszystkie kwestie związane z Narzędziem rekrutacyjnym Solvay i niniejszym regulaminem „Narzędzie 
rekrutacyjne Solvay – Zasady” oraz wszelkie spory lub roszczenia z nich wynikające lub z nimi związane (w 
każdym przypadku obejmujące spory lub roszczenia pozaumowne) będą regulowane przez prawo 
belgijskie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 
towarów. 
 
W przypadku jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji lub obowiązywania niniejszego regulaminu 

„Narzędzie rekrutacyjne Solvay – Zasady” w pierwszej kolejności postaramy się rozwiązać je polubownie w 

drodze negocjacji. Jeśli nie przyniesie to zamierzonego skutku, nieodwołalnie zgadzamy się, że wszelkie 

spory lub roszczenia wynikające z niniejszego regulaminu lub pozostające w związku z nim, jego 

przedmiotem lub utworzeniem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą rozstrzygane wyłącznie 

przez sądy w Brukseli (Belgia). Wszystkie postępowania i spory będą prowadzone w języku angielskim. 

WSZELKIE PODSTAWY POWÓDZTWA LUB ROSZCZENIA, KTÓRE MOGŁY WYNIKNĄĆ Z LUB SĄ 
ZWIĄZANE Z NINIEJSZYM REGULAMINEM „NARZĘDZIE REKRUTACYJNE SOLVAY – ZASADY” LUB 
WITRYNĄ INTERNETOWĄ MUSZĄ ZOSTAĆ ROZPOCZĘTE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD 
MOMENTU POWSTANIA PODSTAWY POWÓDZTWA, W PRZECIWNYM RAZIE TAKA PODSTAWA 
POWÓDZTWA LUB ROSZCZENIA JEST TRWALE PRZEDAWNIONA. 
 
 

*    *     * 
 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z niniejszego narzędzia cyfrowego i/lub warunków 
zawartych w niniejszym regulaminie „Narzędzie rekrutacyjne Solvay – Zasady” prosimy o kontakt z Pomocą 
techniczną działu kadr. 
 
 
Klikając przycisk „WYRAŻAM ZGODĘ”, akceptujesz warunki regulaminu „Narzędzie rekrutacyjne Solvay – 

Zasady”. 

https://www.solvay.com/en/request-hr-support
https://www.solvay.com/en/request-hr-support

