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1. Definicje
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
INTELIWISE
InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie, , przy ul. Ursynowska 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, pod numerem 0000297672
REZUMEY.PL
Serwis prowadzony przez InteliWISE S.A. w języku polskim i angielskim, w ramach którego Użytkownik ma
możliwość utworzenia swojego CV w postaci ikonografiki.
UŻYTKOWNIK
Osoba fizyczna, która spełnia warunki Regulaminu, oraz która przeszła proces Rejestracji, w wyniku której
utworzone zostało jej indywidualne Konto, tym samym uzyskała on dostęp do usług świadczonych przez
InteliWISE S.A. w ramach serwisu Rezumey.pl, na zasadach określonych w Regulaminie.
KONTO
Prowadzone przez Rezumey.pl dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login) konto, umożliwiające
Użytkownikom logowanie się do serwisu oraz nieodpłatnie utworzenie swojego CV w postaci ikonografiki .

REJESTRACJA
Procedura zakładania Konta w portalu Rezumey.pl
REGULAMIN
Niniejszy Regulamin określający w szczególności warunki tworzenia CV, prawa i obowiązki Rezumey.pl oraz
Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych,
oraz zasady określające zakres odpowiedzialności Rezumey.pl / InteliWISE S.A. z tytułu świadczenia usług.

2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
2.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności
prawnych.
2.2. Osoby fizyczne w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego
adresu e-mail, który zostanie wykorzystany jako nazwa, pod którą osoba rejestrująca zamierza korzystać z
usług świadczonych przez Rezumey.pl (login) oraz hasła.
2.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez
Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez InteliWISE S.A. w ramach Rezumey.pl. Usługi
świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto.
2.4. InteliWISE S.A. może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Rezumey.pl przez Użytkownika od
uwiarygodnienia ich danych wymienionych w pkt. 2.2 powyżej.
2.9 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

3. Zakres odpowiedzialności
3.1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownicy akceptują fakt, że korzystanie z portalu Rezumey.pl
odbywa się wyłącznie na ich ryzyko. Spółka InteliWISE S.A., jej pracownicy i przedstawiciele nie gwarantują
nieprzerwanego i bezbłędnego użytkowania portalu Rezumey.pl Spółka InteliWISE S.A. nie gwarantuje
również wyników osiąganych prze Użytkowników wykorzystujących utworzone CV za pomocą serwisu
Rezumey.pl, oraz prawidłowości i wiarygodności treści jakichkolwiek informacji o Użytkowników przez niego
zamieszczonych w CV.
3.2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w
Rezumey.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej
informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
3.3. InteliWISE S.A. zastrzega, iż korzystanie z Rezumey.pl i udostępnianych przez portal usług odbywa się
na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w portalu Rezumey.pl lub wygenerowane za jego

pośrednictwem dokumenty, produkty i usługi świadczone przez portal Rezumey.pl nie są objęte gwarancją
co do ich wartości, przydatności zupełności, kompletności czy użyteczności.
3.4 InteliWISE S.A. nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za
należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego
wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Rezumey.pl zobowiązań, oraz zdolności tych
osób do zaciągania zobowiązań. Odpowiedzialność InteliWISE za należytą jakość towarów i usług odpłatnych
określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
3.5. Spółka InteliWISE S.A. jest uprawniona do dokonywania przerw lub zakłóceń w udostępnianiu serwisu
Rezumey.pl jeżeli jest to spowodowane:
a) Koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu albo zainstalowanego
oprogramowania;
b) Przyczynami niezależnymi od InteliWISE S.A.
3.6. Spółka InteliWISE S.A. nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w
posiadanie przez inne osoby (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) ich hasła i loginu.
3.7. Spółka InteliWISE S.A. zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika lub Usługodawcy,
jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
3.8. Wyłącznym źródłem zobowiązań InteliWISE S.A. jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa.

4. Rejestracja i konto
4.1 Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem:
http://rezumey.pl/stworz_cv/#konto
4.2 Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych
udostępnionych w utworzonym przez niego CV odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w
Rezumwy.pl InteliWISE S.A. przetwarza dane Użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, oraz
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4.3 W wyniku prawidłowej Rejestracji InteliWISE S.A. tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy
(loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w
Rezumey.pl nazwy i hasła (logowanie).

4. 4 Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik może
posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek
czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
4.5 Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym
osobom. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.
4.6 InteliWISE S.A. zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych
usług świadczonych przez Rezumwy.pl w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.
InteliWISE S.A. może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła
dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.
4.7 Konto Użytkownika składa się z dwóch części:
a) profilu Użytkownika on-line, dostępnego publicznie i widocznego dla innych osób, którym Użytkownik
przekaże link do swojego Konta, oraz
b) pliku PDF, który jest wyłączną własnością Użytkownika i nie jest dostępny publicznie, ani udostępniany
przez serwis Rezumey.pl w żaden inny sposób.

5. Dane osobowe
5.1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest InteliWISE S.A. z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Ursynowskiej 72, InteliWISE S.A. przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie
niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług
świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika InteliWISE S.A. przetwarza jego dane w zakresie
szerszym, niż jest to obligatoryjne wymagane przy rejestracji Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika
dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym
Rezumey.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez InteliWISE S.A. w celach statystycznych i
marketingowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do
dostępu danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

6. Korzystanie z usług Rezumey.pl
6.1. Serwis Rezumey.pl umożliwia tworzenie CV Użytkownika w postaci infografiki.
6.2 Użytkownik podając na stronie Rezumey.pl link do profilu należącego do Użytkownika w portalu
GoldenLine automatycznie kopiuje dane z tego profilu do portalu Rezumey.pl
6.3 Użytkownik autoryzując się na stronie Rezumey.pl z profilem należącym do Użytkownika w portalu
LinkedIn automatycznie kopiuje dane z tego profilu do portalu Rezumey.pl

6.4 Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw
wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych wzorów użytkowych i przemysłowych
innych osób oraz powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych
Użytkowników, w szczególności zbierania przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych
Użytkownikach bez ich wyraźnej szkody, chyba że jest to dozwolone prze przepisy prawa i niniejszego
Regulaminu.
6.5 Użytkownik może dodawać do swojego Konta jedynie zdjęcia przedstawiające jego osób w sposób
umożliwiający jej rozpoznanie. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie
jego własnego wizerunku, zamieszczonego prze niego w serwisie Rezumey.pl Zabrania się zamieszczania
zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych. InteliWISE S.A. zastrzega sobie prawo
zmodyfikowania albo usunięcia Profilu, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywnych
wpływ na wizerunek Rezumey.pl
6.6 Korzystanie z serwisu Rezumey.pl w wersji Standard i Premium w trakcie testów serwisu jest darmowe.

7. Opłaty i prowizje
8.1. Rejestracja w serwisie Rezumey.pl jest bezpłatna dla każdego Użytkownika.

8. Postanowienia końcowe
a) Prywatność i poufność
1. Podane przez Użytkowników dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Spółkę InteliWISE S.A.
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.
2. Akceptacja regulaminu stanowi wyrażenie zgody przez Użytkownika na zbieranie i przetwarzanie
jego danych osobowych przezInteliWISE S.A. w zakresie opisanym w ust. 1 powyżej.
3. Użytkownikom ujawniane mogą być dane osobowe innych Użytkowników tylko w uzasadnionych
przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
b) Zmiany regulaminu
1. Spółka InteliWISE S.A. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w

ramach Rezumey.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez InteliWISE S.A. ,
który nie będzie krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Rezumey.pl zmienionego
Regulaminu.
2. Brak akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z brakiem możliwości
dokonania zakupu w serwisie Rezumey.pl.

c) Rozwiązanie umowy
1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać z InteliWISE S.A. umowę dotyczącą jego Konta, poprzez
kliknięcie w ikonę „usuń konto” znajdującą się na portalu Rezumey.pl, , a następnie potwierdzenie
wprowadzonych danych tj. nazwy (loginu) i hasła. Konto ulega dezaktywacji ze skutkiem
natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.
2. Z ważnych przyczyn konto może zostać usunięte przez InteliWISE S.A.
3. Jeżeli konto zostanie usunięte na podstawie decyzji InteliWISE S.A. , Użytkownik nie może ponownie
zarejestrować się na stronach Rezumey.pl bez uprzedniej zgody Spółki InteliWISE S.A. .
d) Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są
realizowane przez InteliWISE S.A. lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub w formie
pisemnej. Reklamacja powinna zawierać nazwę pod jaką Użytkownik występuje w Rezumey.pl (login)
oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem
reklamacji InteliWISE S.A. zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym
przez InteliWISE S.A. zakresie.
4. InteliWISE S.A. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi
wymaganymi przez InteliWISE S.A. danymi, z zastrzeżeniem, że InteliWISE S.A. może odmówić
rozpatrzenia reklamacji złożonej po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego
Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach InteliWISE S.A. może wysłać odpowiedź w inny
sposób wskazany przez składającego reklamację Użytkownika.
e) Prawo właściwe i spory
1. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem a InteliWISE S.A. , którego
przedmiotem są usługi świadczone przez InteliWISE S.A. w ramach Rezumey.pl na warunkach
określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez InteliWISE S.A. w ramach Rezumey.pl będą
rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

f) Ważność
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za
nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

