REGULAMIN KONTA UŻYTKOWNIKA
Opisana w poniższym Regulaminie usługa "Konto Użytkownika" jest udostępniana przez Infoshare Sp.
z o.o. z siedzibą: Al. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Gdańska, VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000588009, NIP: 9571082154, REGON: 363078794, dalej: Infoshare,
na zasadach określonych w tym regulaminie.
Przed założeniem Konta Użytkownika należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Zakładając
Konto Użytkownik poprzez zaakceptowanie boksu z informacją: „Akceptuję Regulamin Użytkownika
Konta Future3”, potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego wszystkie
postanowienia.
Regulamin Konta Użytkownika
§1
DEFINICJE
Regulamin - niniejszy regulamin, zawierający zasady zakładania i korzystania z Konta Użytkownika w
serwisie Future3.
Future3 - serwis, strona internetowa i inne narzędzia/aplikacje internetowe udostępniane za
pośrednictwem sieci Internet, będące własnością Infoshare i dostępne pod adresem domenowym
future3.pl lub pod innym adresem w ramach subdomeny.
Administrator - podmiot udostępniający Konto Użytkownika i jednocześnie Administrator Danych
Osobowych, tj. Infoshare Sp. z o.o. z siedzibą: Al. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk, KRS
0000588009, NIP: 9571082154.
Konto Użytkownika - zbiór usług i funkcjonalności dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu
się i po zalogowaniu w future3.pl, w tym udostępnianych także, jako zewnętrzne narzędzia czy
dostępy do platform oraz zbiór danych i ustawień Użytkownika związanych z działaniem usług
wymagających zalogowania i/lub dostępu do dedykowanych dla danej funkcjonalności lub usługi
narzędzi.
Adres e-mail - adres elektronicznej skrzynki pocztowej, za pośrednictwem którego Użytkownik może
wysyłać i odbierać wiadomości dotyczące m.in. działania serwisu i usług świadczonych w ramach
Future3. Adres e-mail pełni rolę loginu i wraz z hasłem służy do logowania się do Future3 i jego usług.
Użytkownik - osoba fizyczna lub reprezentant osoby prawnej, która skutecznie aktywuje Konto
Użytkownika.
Profil - zbiór danych, informacji i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego
Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika w procesie zakładania
Konta Użytkownika lub w trakcie korzystania z niego, z zastrzeżeniem iż część danych może być
konieczna do uzupełnienia w przypadku wyrażenia przez Użytkownika woli skorzystania z innych
usług oferowanych przez Administratora.
Baza Profili - zbiór danych, informacji i innych treści zawartych w Profilach. Dane te są gromadzone i
przetwarzane za zgodą Użytkownika przez Administratora w sposób uporządkowany w systemie
informatycznym.
CV - dokument (plik) zawierający zbiór danych i informacji o Użytkowniku obejmujących w
szczególności doświadczenie zawodowe, kompetencje twarde i miękkie, osiągnięcia, wykształcenie

oraz inne kwalifikacje, umieszczony w ramach Profilu bezpośrednio przez Uczestnika, a który to
dokument (plik) Użytkownik może przekazywać w ramach usług oferowanych przez Administratora
podmiotom prowadzącym procesy rekrutacyjne w ramach Targów Future3.
§2
OPIS DZIAŁANIA KONTA UŻYTKOWNIKA
1. Poniższe warunki regulują korzystanie z Konta Użytkownika oraz usług oferowanych w
Future3 przez Administratora.
2. Konto jest usługą, która umożliwia poprzez zalogowanie (podanie poprawnego loginu i hasła)
dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w Future3.
3. Usługi świadczone w Future3, do których Użytkownik uzyskuje dostęp po założeniu Konta
Użytkownika, opisane zostały w odpowiednich, odrębnych regulaminach świadczenia usług
przez Administratora. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy niniejszym
Regulaminem a innymi regulaminami usług pierwszeństwo, w odniesieniu do kwestii
związanych z daną usługą, mają ustalenia zawarte w regulaminach danych usług. Regulaminy
te są dostępne na podstronach internetowych funkcjonujących w związku z daną usługą.
4. W celu realizacji wybranych usług dostępnych w Future3 niektóre dane mogą być zbierane od
Użytkownika w trakcie używania Konta Użytkownika. Przekazanie dodatkowych danych jest
dobrowolne, a informacje o celu ich przetwarzania i administratorze danych osobowych
każdorazowo są prezentowane w widocznym miejscu, z zastrzeżeniem iż w przypadku
dodatkowych usług, dane te będą musiały zostać podane obligatoryjnie, z uwagi na specyfikę
świadczonej przez Administratora usługi.
5. Usługi w Future3, do których Użytkownik uzyskuje dostęp po założeniu Konta Użytkownika
świadczone są przez Administratora i przez podmioty trzecie, z którymi Administrator zawarł
stosowne umowy i które zostały wskazane w niniejszym regulaminie i/lub regulaminach
danych usług.
6. Dany Użytkownik może, co do zasady założyć wyłącznie jedno Konto Użytkownika.
§3
DOSTĘPNOŚĆ KONTA UŻYTKOWNIKA
1. Z Konta Użytkownika można korzystać za pomocą dowolnej przeglądarki stron
internetowych. Do właściwego działania Konta Użytkownika niezbędna jest obsługa
JavaScript w przeglądarce internetowej oraz zgoda Użytkownika na używanie plików cookies.
2. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania plików
cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące
poszczególnych usług oraz dokument Polityka Prywatności dostępny dla wszystkich
Użytkowników na stronie: future3.pl/_media/pdf/polityka-prywatnosci-future3-2021.pdf
§4
REJESTRACJA I LOGOWANIE DO KONTA UŻYTKOWNIKA
1. Warunkiem założenia Konta Użytkownika jest przeprowadzenie przez Użytkownika w całości
procedury jego rejestracji.
2. Rejestracja Konta Użytkownika możliwa jest wyłącznie przez zarejestrowanie posiadanego
adresu e-mail.

3. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym oświadcza, że informacje
podane przez niego Administratorowi podczas rejestracji są zgodne z prawdą.
4. Użytkownik może wyrazić dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Infoshare w celach marketingowych. Jeżeli wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie
odpowiedniego checkboxa, oświadcza również, że: dane będą przetwarzane do momentu
cofnięcia zgody; został poinformowany, iż wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej
chwili; wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych
osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody, przed jej wycofaniem;
oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym wyżej
celu, należy kierować na adres mailowy iod@infoshare.pl lub na adres pocztowy Infoshare
Sp. z o.o. z siedzibą: Al. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk.
5. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Profilu, którym może zarządzać
samodzielnie oraz do innych usług udostępnionych w Future3 chyba, że regulamin danej
usługi stanowi inaczej.
6. Założenie Konta Użytkownika jest bezpłatne i konieczne do korzystania z części usługi
świadczonych w Future3 (w tym m.in. do zarejestrowania swojego udziału w kolejnych
Targach Pracy Future3 i pobrania na nie biletu wstępu).
7. Umowa o korzystanie z Konta Użytkownika zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a
Administratorem na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Okres
obowiązywania umowy rozpoczyna się wraz z zakończeniem przez Użytkownika procesu
rejestracji (potwierdzeniem, że podany e-mail należy do Użytkownika).
§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Administrator zobowiązuje Użytkownika, aby ten chronił swoje dane do logowania i nie
udostępniał ich osobom trzecim, ponieważ wejście w posiadanie przez osoby trzecie danych
do jego Konta Użytkownika może powodować szkody.
2. W żadnym wypadku Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z danych dostępowych
do Konta Użytkownika innego Użytkownika.
3. Za sposób korzystania z Konta Użytkownika przez Użytkownika odpowiedzialny jest
Użytkownik.
§6
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Użytkownik może odstąpić od umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną bez podania
przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres: kontakt@future3.pl z prośbą
o usunięcie Konta Użytkownika.
2. Administrator niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od
umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji i dokona
stosownych czynności faktycznych, w wyniku których dojdzie do usunięcia Konta
Użytkownika z bazy kont użytkowników Future3.

§7
SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA PRAWA WYPOWIEDZENIA UMOWY
1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Konta Użytkownika w
dowolnym czasie, bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.
2. Prawo wypowiedzenia Użytkownik realizuje w sposób wskazany w § 6 ust. 1.
3. Wypowiedzenie umowy skutkować będzie utratą dostępu do usług, które wymagają
logowania.
4. Każda ze stron umowy ma prawo do rozwiązania umowy z ważnej przyczyny. Ważna
przyczyna zachodzi w szczególności, gdy:
a) Użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania przez Administratora danych osobowych
zapisanych w ramach Konta Użytkownika,
b) zawinione zachowanie Użytkownika w istotny sposób negatywnie wpływa na możliwość
korzystania z usług świadczonych przez Administratora przez innych Użytkowników,
c) z Konta Użytkownika korzystają osoby trzecie,
d) Użytkownik w sposób zawiniony narusza przepisy prawa, Regulamin lub szczegółowe
regulaminy, o których mowa w § 2.
5. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów (np. dłuższej nieaktywności) Administrator
ma prawo do skasowania Konta Użytkownika po uprzednim powiadomieniu Użytkownika na
adres e-mail podany przy rejestracji Konta Użytkownika.
§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej
realizacji Usługi Konta Użytkownika.
2. Dane osobowe Użytkownika podane w procesie rejestracji i w Profilu będą przetwarzane lub
wykorzystywane tylko wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę, bądź gdy zezwalają na to
obowiązujące przepisy w postaci podstaw przetwarzania danych osobowych.
3. Udostępnione
Administratorowi
dane
osobowe
chronione
zgodnie
z
są
postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO).
4. Udostępnianie danych jest dobrowolne. Udostępniający ma prawo wglądu, żądania zmiany,
poprawiania i usunięcia danych osobowych z bazy należącej do Administratora.
§9
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z Kontem Użytkownika i jego funkcjonowaniem powinny być
zgłaszane Administratorowi mailowo na adres: kontakt@future3.pl.
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, jednak w
terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

3. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty
trzecie za pośrednictwem Future3, będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie
właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w § 9 ust. 2 w
przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka
przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora (awaria sprzętu, sieci internetowej,
itp.). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania
od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika
każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
5. Zainteresowani Użytkownicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą
elektroniczną, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji przez Administratora.
6. Spory pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem będą rozwiązywane polubownie, lub w
przypadku braku takiej możliwości, przed sądem właściwym dla miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej Administratora.
§ 10
ZAKOŃCZENIE
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie po
odpowiednim powiadomieniu Użytkownika. Powiadomienie Użytkownika o zmianie
Regulaminu odbywać się będzie poprzez udostępnienie na stronie internetowej future3.pl i
przesłanie na adres mailowy Użytkownika informacji o zmianie Regulaminu i linka do nowej
treści przed wprowadzeniem zmian. W przypadku gdyby Użytkownik nie zaakceptował zmian
w Regulaminie, powinien powstrzymać się od korzystania z Konta Użytkownika oraz
skontaktować się z Administratorem mailowo, pisząc na adres: kontakt@future3.pl. W
przypadku, kiedy Użytkownik rozpocznie korzystanie z Konta, po wprowadzeniu zmian
wskazanych w Regulaminie lub nie dokona czynności wskazanych w zdaniu poprzednim w
ustalonym terminie, jest to równoznaczne z wyrażeniem zrozumienia tych zmian i ich
akceptacją.
2. Jeśli w niniejszym Regulaminie lub regulaminach danych usług nie ustalono inaczej,
Administrator będzie komunikować się z Użytkownikiem drogą mailową. Użytkownik
zapewnia, że adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji jest regularnie sprawdzany
pod kątem wiadomości otrzymywanych przez Administratora.
3. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego regulaminu należy
kierować na adres: iod@infoshare.pl.
4. Aktualna
wersja
Regulaminu
Konta
Użytkownika
udostępniana
stronie: future3.pl/_media/pdf/regulamin_konta_uzytkownika.pdf
5. Regulamin o treści w nim ujętej wchodzi w życie z dniem 8.03.2021 r.

jest

na

