Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl
§ 1 Przepisy ogólne
1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych
praktykiprawnicze.pl.
2. Właścicielem Portalu jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland
(dalej “ELSA Poland”).
z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, wpisane do Krajowego
Rejestru Sądowego, Rejestru Stowarzyszeń, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta
stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000144348,
REGON 010003611, NIP 525156916.
3.
Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych
praktykiprawnicze.pl, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych
praktykiprawnicze.pl Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią
niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich
przestrzegania.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Portalu 
Pracy i Praktyk Prawniczych
praktykiprawnicze.pl 
mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa
polskiego. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
§ 2 Definicje
1. Portal – Portal Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl
2. Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z zawartości Portalu, nie zobowiązana
do dokonywania rejestracji bądź logowania. Użytkownikiem jest także odbiorca Newslettera.
3. Regulamin – niniejszy regulamin.
4. Administrator Główny – redaktor naczelny Portalu tj. osoba uprawniona do dokonywania
wszelkich zmian na Portalu. Administratora Głównego powołuje Wiceprezes ds.
Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich ELSA Poland. W przypadku
niepowołania Administratora Głównego, funkcję pełni Wiceprezes osobiście, a w przypadku
braku Wiceprezesa, Prezes ELSA Poland.
5. Administratorzy – osoby uprawnione do umieszczania na Portalu ofert pracy i praktyk.
6. Newsletter – biuletyn elektroniczny Portalu praktykiprawnicze.pl, 
mający na celu
informowanie użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o aktualnościach dostępnych
na Portalu, a w szczególności informacjach o dostępnych praktykach, promowanych
wydarzeniach, takich jak konkursy czy konferencje i nowych materiałach dostępnych
na Portalu.
Newsletter może być również wykorzystany do rozpowszechniania treści reklamowych,
na co Użytkownik wyraża zgodę dokonując zapisu na listę.
7. Informacja handlowa – w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Zakładka – podstrona Portalu. Do zakładek należą w szczególności działy: Start; Oferty;
FAQ; Profile Firm; Kontakt; Wyszukiwarka; Subskrybuj.
9. Profile firm – zakładka na Portalu, zawierająca informacje o podmiotach, które podjęły
współpracę na podstawie Umowy współpracy zawartej z ELSA Poland.
10. Partner Główny Portalu, Partner Portalu  tytuły nadany podmiotowi na podstawie
odrębnej umowy z ELSA Poland.
11. Fanpage – strona na Facebooku, promująca portal praktykiprawnicze.pl, służąca do
komunikacji z użytkownikami portalu oraz do promocji ofert praktyk i pracy partnerów
portalu.
§ 3 Odpowiedzialność
1. Użytkownicy Portalu umieszczają treści, informacje, komentarze i opinie wyłącznie
na własną odpowiedzialność. Administrator Główny Portalu oraz Administratorzy
nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników
na łamach Portalu ani za ewentualne konsekwencje czy szkody z nich wynikłe.
2. Użytkownicy Portalu poprzez umieszczenie treści, komentarzy, informacji i opinii
na stronach Portalu wyrażają zgodę na publikowanie tych treści.
3. Zabrania się umieszczania w zasobach Portalu materiałów niezgodnych z obowiązującymi
normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze
pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp., oraz
propagujące przemoc, piractwo fonograficzne lub komputerowe, upowszechniających
techniki łamania danych, wirusy itp.
4. Portal zastrzega sobie prawo do niezamieszczania i usuwania treści niezgodnych
z ustępem 3.
5. Portal nie prowadzi bieżącej kontroli treści zamieszczanych na Portalu, w rozumieniu
art. 15 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną..
6. Portal zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości portalu,
w szczególności dokonywania w nim zmian bez konieczności uprzedzania Użytkowników
o swoich zamiarach.
7. W przypadku stwierdzenia bezprawnego charakteru danych zamieszczonych na Portalu
należy powiadomić Administratora Głównego drogą elektroniczną. Portal zastrzega sobie
tygodniowy termin rozpoznania wiadomości o bezprawnym charakterze danych.
8. Użytkownicy Portalu nie mogą używać jakichkolwiek środków, mechanizmów lub
programów przy połączeniu się ze stronami internetowymi Portalu, które mogą powodować
problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu, używania narzędzi, których efektem pracy
byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera obsługującego Portal.
9. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przyczynami
niezależnymi i niezawinionymi od Właściciela Portalu, w szczególności spowodowane siłą
wyższą.

§ 4 Prawa autorskie
1. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych na stronach Portalu posiada
Właściciel Portalu oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę
na publikację materiałów na stronach Portalu.
2. Portal zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, m.in. teksty, zdjęcia i grafikę,
a przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny
przedmiot ochrony praw autorskich. Portal i wszystkie jego opracowania podlegają ochronie
zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie
w dowolny sposób utworów w rozumieniu prawa autorskiego lub ich elementów bez
pisemnej zgody Właściciela Portalu.
§ 5 Newsletter
1. Zapisanie się do biuletynu, korzystanie i wypisanie się z niego jest bezpłatne.
2. Warunkiem korzystania z Newslettera jest podanie ważnego adresu poczty internetowej.
3. Użytkownik Newslettera może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji. W tym celu
należy kliknąć na zdanie „
Jeśli nie chcesz otrzymywać newslettera kliknij 
TUTAJ
żeby się
wypisać”,
znajdujące się na końcu każdego nadesłanego Newslettera.
§ 6 „Praktyka” i „Praca”
1.
Jednorazowe zamieszczanie treści ogłoszenia na Portalu w każdej z zakładek

jest bezpłatne.
2. Cykliczne zamieszczanie ogłoszeń na Portalu musi być oparte na podstawie odrębnej umowy
o stałej współpracy w ramach Portalu z ELSA Poland. W celu umieszczenia oferty pracy
lub praktyki należy przesłać jej treść na adres emailowy Redakcji Portalu, który
zamieszczony jest w zakładce Kontakt.

3.
Uprawnionym do dodawania treści w zakładkach „Praktyka” i „Praca” jest

Administrator Główny Portalu oraz administratorzy.
4. Warunkiem zamieszczenia ogłoszenia jest dostarczenie przez zainteresowany
podmiot podstawowych informacji o praktyce, pracy. Do podstawowych danych,
które powinno zawierać ogłoszenie należą: informacja o odpłatności bądź
braku wynagrodzenia; informacja do studentów, których lat skierowana jest oferta; zarys
zakresu obowiązków; wymagania względem kandydatów; miejsce i czas odbywania
praktyk lub pracy.
5. Administrator Główny Portalu nie jest zobowiązany do uaktualniania ofert
lub usuwania nieaktualnych ogłoszeń.
6.
Właściciel Portalu nie odpowiada za treść ogłoszeń przekazanych przez

podmioty zewnętrzne.
7.
Właściciel Portalu nie odpowiada za proces rekrutacji na stanowiska oferowane

na Portalu, chyba że umowa lub porozumienie określa inaczej.

§ 7 „Profile Firm”
1. Uprawnionym do dodawania treści do Profilu Firmy jest Administrator Główny Portalu.
2. Treści zamieszczane w zakładce Profile Firm powinny zostać przekazane przez Firmę,
której profil zostanie stworzony.
3. Za treści przekazane przez Firmę w zakładce Profile Firm Administrator Główny Portalu
nie odpowiada.
§ 8 Partner Główny Portalu
1. ELSA Poland nada Firmie tytuł: „Partnera Głównego Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych
praktykiprawnicze.pl”.
2. Partner Główny Portalu 
ma prawo do umieszczenia na Portalu Pracy i Praktyk

Prawniczych praktykiprawnicze.pl: a. ofert w bazie praktyk i pracy;
b. informacji na temat działalności Firmy wraz z odnośnikiem do strony internetowej
w dziale „Profile firm”;
c. informacji w newsletterze Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl
maksymalnie raz w miesiącu.
d. informacji dotyczących zamieszczanych ofert pracy i praktyk oraz nadesłanych przez
Partnera Głównego na fanpage’u Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl
na portalu społecznościowym Facebook.
3. Tytuł Partnera Głównego Portalu nadaje ELSA Poland na podstawie odrębnej umowy.
§ 9 Partner Portalu
1. ELSA Poland nada Firmie tytuł: „Partnera Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych
praktykiprawnicze.pl”.
2. Partner Portalu 
ma prawo do umieszczenia na Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych
praktykiprawnicze.pl:
a. ofert w bazie praktyk i pracy;
b. informacji na temat działalności Firmy wraz z odnośnikiem do strony internetowej
w dziale „Profile firm”;
c. informacji w newsletterze Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl
maksymalnie raz w miesiącu.
3. Tytuł Partnera Portalu nadaje ELSA Poland na podstawie odrębnej umowy.

§ 10 Przepisy końcowe
1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania.
2. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej

stronie. Informacje o zmianie w treści Regulaminu będą zamieszczone na stronie głównej
Portalu.

