SPLOŠNI POGOJI UPORABE
Zadnjič posodobljeno: September 2018
Splošno
Lastnik spletnega mesta competo.jobs je podjetje Competo d.o.o., Livarska ulica 12, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju Competo).
Splošni pogoji uporabe spletnega mesta competo.jobs določajo značilnosti uporabe spletnega mesta.
Competo.jobs je za uporabnike (uporabnik je fizična oseba - iskalec zaposlitve, ki se registrira na portalu
competo.jobs) brezplačna.
Splošni pogoji uporabe spletnega mesta competo.jobs veljajo do preklica oziroma do izdaje novih. Novi
splošni pogoji uporabe veljajo takoj, ko so objavljeni na spletnem mestu competo.jobs in zamenjajo stare.
Šteje se, da je uporabnik nove splošne pogoje uporabe sprejel ob prvi uporabi spletnega mesta
competo.jobs na podlagi spremenjenih pogojev.
Če imate kakršnakoli vprašanja glede splošnih pogojev ali varovanja vaše zasebnosti ali če želite dodatna
pojasnila, nam pišite na elektronski naslov office@competo.si. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili
v najkrajšem možnem času.
Dovoljenje za uporabo in hrambo osebnih podatkov
Z registracijo v spletno mesto competo.jobs dovoljujete družbi Competo, da vse v procesu iskanja in
selekcije kandidatov navedene in zbrane podatke uporablja zgolj za namene povezovanja s potencialnimi
delodajalci oz. posredovanja potencialnim delodajalcem (z vašim vsakokratnim predhodnim izrecnim
dovoljenjem) in za namene obveščanja o prostih delovnih mestih, za katere izpolnjujete pogoje, ki se bo
izvajalo preko elektronske pošte in drugih kontaktnih podatkov, ki jih vpišete v pristopni obrazec.
S sprejetjem splošnih pogojev se strinjate, da Competo vaše podatke obdeluje in hrani.
Registracija na portalu je prostovoljna. Iz slednjega se lahko odjavite sami ali pa se obrnete na e-naslov
office@competo.si in to za vas storimo mi. V primeru, da se iz portala competo.jobs odjavite, upravljavec
ne more izpolniti namena, za katerega se podatki zbirajo. Poleg tega imate pravico do dostopa do
podatkov, pravico do popravka, pravico do omejitve obdelave, pravico do ugovora ter pravico do
prenosljivosti podatkov. Za uveljavljanje omenjenih pravic oz. morebitnih pritožb Vas prosimo, da se
obrnete na elektronski naslov dpo@competo.si. Prav tako imate pravico do ugovora obdelave osebnih
podatkov in vložitve pritožbe glede obdelovanja osebnih podatkov pristojnemu organu za varstvo osebnih
podatkov.
Dolžnost uporabnika
S potrditvijo registracije jamčite za verodostojnost in točnost vseh z vaše strani zapisanih podatkov in
informacij o vas, vaši izobrazbi, karierni poti in drugih podatkih, ki jih spletno mesto omogoča. Hkrati
jamčite tudi za verodostojnost in točnost posredovanih podatkov v svojem priloženem življenjepisu.

Dolžnost Competa
Competo se zavezuje, da bo v času obstoja uporabnikovega profila na spletnem mestu competo.jobs skušal
slednjemu najti zaposlitev, ki bo ustrezala njegovim kriterijem in željam. Kljub prizadevanju, Competo ne
zagotavlja uporabniku najdbo nove zaposlitve.
Pogoji uporabe in uporaba vsebin
Imetnik domene competo.jobs je podjetje Competo d.o.o. in uporabnik ne sme uporabljati imena
competo.jobs v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen če je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili
uporabe ali veljavno zakonodajo. Vsebina spletnega mesta competo.jobs in deli teksta, grafike, slike
logotipov, gumbov, multimedijske vsebine, programske opreme in izvorna koda so last podjetja in so
avtorsko pravno zaščiteni kot individualna storitev oz. kot podatkovna zbirka.
Vsebine portala je dovoljeno uporabljati le za zasebne namene. Prepovedana je kraja ali kopiranje baze
podatkov delno ali v celoti, uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo
podatke s portala ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s portalom, razen za spletne
iskalnike.
Povezave
Upoštevajte, da določene povezave na tej spletni strani vodijo do virov, ki so na strežnikih ali spletnih
straneh, ki jih vzdržujejo tretje stranke, nad katerimi podjetje Competo d.o.o. nima nadzora. Skladno s tem
zavrača vso odgovornost za kakršno koli vsebino, ki se nahaja na takih strežnikih, ali za točnost ali
zakonitost podatkov, vsebovanih na drugih spletnih straneh.
Varovanja zasebnosti
Uporabnik spletnega mesta izrecno dovoljuje, da Competo z namenom zagotavljanja storitev zbira in
obdeluje podatke v skladu z Dovoljenjem za uporabo in hrambo osebnih podatkov, ki je sestavni del
splošnih pogojev poslovanja.
Vaši podatki bodo shranjeni na področju Evropske Unije. Do vaših podatkov lahko občasno dostopajo tretje
stranke kot so naši dobavitelji, pogodbeniki oz. zastopniki (npr. ponudnik IT opreme in storitev kot so
vzdrževanje portala), naročniki delodajalci, ki nudijo nove zaposlitve ter pristojni organi na podlagi
zakonitega naslova.

Varstvo uporabniških imen
Competo se zavezuje, da bo vsa uporabniška imena hranil kot poslovno skrivnost. Z njimi bodo operirale
le pooblaščene osebe Competa.
Registrirani uporabniki so odgovorni za dejanja, ki so bila opravljena z njihovim uporabniškim imenom.

Izbrisi iz spletnega mesta
Uporabnik portala se lahko v vsakem trenutku odloči, da se iz spletnega mesta popolnoma izbriše. Za izbris
je potrebno poslati elektronsko sporočilo na office@competo.si. Uporabniško ime vključno z vsemi
objavljenimi podatki bo v roku 24 ur izbrisano oz. se lahko iz samega spletnega mesta izbrišete kar sami.
Zahteva bo upoštevana izključno, če je poslana iz istega elektronskega naslova, iz katerega je bila prijava
na spletno mesto opravljena. S to omejitvijo bomo zagotovili istovetnost med osebo, ki se je v spletno
mesto vpisala in osebo, ki želi izbris iz spletnega mesta.
Competo si pridržuje pravico, da uporabniku blokira dostop ali ga izbriše iz spletnega mesta competo.jobs,
če ugotovi ali sumi, da je uporabnik vpisal netočne podatke ali kako drugače krši pogoje uporabe.

