
 

Załącznik nr 1 do Zamówienia z dnia ___________________________________ na świadczenie 

usług „Raporty Rynku Pracy”.  

 

1. Usługa Raport Rynku Pracy świadczona będzie zgodnie z jej przeznaczeniem i wykorzystaniem 

funkcjonalności w niej udostępnionych. Zamawiający w trakcie korzystania z Raportu Rynku Pracy 

będzie mógł wygenerować Raport zgodnie z jego preferencjami określonymi w trakcie korzystania 

z usługi.  

2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług przez GoldenLine jest płatność z góry wynagrodzenia 

określonego w zamówieniu. Datę uruchomienia ogłoszeń stanowi dzień uznania na rachunku 

bankowym GoldenLine kwoty wynagrodzenia za usługę. 

3. "Informacje Poufne" obejmują wszelkie dane zastrzeżone oraz inne informacje ujawnione przez 

jedną ze Stron drugiej Stronie na piśmie lub w każdy inny sposób. Informacjami Poufnymi nie są 

informacje powszechnie dostępne, które były w posiadaniu Strony otrzymującej przed ich 

ujawnieniem przez jedną ze Stron bądź które zostały opracowane niezależnie przez Stronę 

otrzymującą bez wykorzystania Informacji Poufnych. Żadna ze Stron nie będzie korzystać z 

Informacji Poufnych drugiej Strony ani ich ujawniać bez jej uprzedniej pisemnej zgody, chyba że 

takie korzystanie lub ujawnienie będzie miało miejsce w celu wykonania zobowiązań wynikających 

z niniejszej Umowy lub jeżeli będzie wymagane na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

Strona, która będzie miała obowiązek ujawnienia informacji zgodnie ze zdaniem powyżej, 

zawiadomi uprzednio drugą Stronę o konieczności ujawnienia Informacji Poufnych. 

4. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i nie zgłasza zastrzeżeń co do faktu, iż GoldenLine zbiera 

informacje związane z funkcjonowaniem usługi. Informacje te będą wykorzystywane przez 

GoldenLine w szczególności w celach naprawy lub rozwoju usługi.    

5. GoldenLine nie udziela żadnych gwarancji, w maksymalnym dozwolonym przez prawo zakresie, 

co do przydatności dla określonego celu lub braku wad odnośnie usługi objętej Zamówieniem.  

6. W maksymalnym, dozwolonym przez obowiązujące przepis prawa zakresie, GoldenLine nie ponosi 

odpowiedzialności wobec Zamawiającego lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za żadne szkody 

rzeczywiste, pośrednie, specjalne, domniemane lub wtórne (łącznie z utratą zysków lub utratą 

danych w związku z wykonaniem Zamówienia). 

7. Całkowita łączna odpowiedzialność GoldenLine wobec Zamawiającego z tytułu straty lub szkód 

wynikająca z wszelkich roszczeń, żądań lub postępowań w ramach Umowy lub w związku z jej 

wykonaniem, niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem ograniczona zostaje do kwoty 1000 

PLN (słownie: tysiąc złotych). 

 

 

 

 


