
Общи условия за ползване

MEDICIS CONSULT 
66 bis, avenue Jean Moulin 75014 PARIS - France 

contact@medicis-jobboard.com / www.medicis-jobboard.com

Член 1 : Предмет

Настоящият текст има за цел да определи реда и условията, при които Medicis Jobboard (сайт, разработен от 
Medicis Consult ЕООД, с капитал от 40 000 €, регистрирано в Търговския регистър в Париж под № 511 931 941 
и адрес на седалище 66 bis, avenue Jean-Moulin – 75014 PARIS) предоставя платформа, свързваща европейски 
професионалисти на здравни грижи и лицата подбиращи персонал.

Директор на публикацията е господин Жером ОДРАН.

Хостинг доставчикът на сайта е дружеството OVH АД с капитал от 10 000 000 €, регистрирано в Търговския 
регистър на Рубе-Туркоан под № 424 761 419 00045, и с адрес на управление 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix 
- France.

Medicis Jobboard функционира денонощно, седем дни в седмицата.

Достъпът до Medicis Jobboard е безплатен за професионалистите на здравни грижи (кандидатите), 
търсещи работодатели. Лицата, подбиращи персонал трябва да платят, за да се сдобият с координатите на 
професионалистите на здравни грижи и за да публикуват обяви за работни места.

Член 2 : Приемане на общите условия за ползване от ползвателите на платформата

Достъпът до платформата е обусловен от приемането на настоящите условия. То се осъществява чрез 
утвърдително „щракване“ по време на регистрацията в платформата. (1. стъпка).

Член 3 : Интелектуална собственост

Забранява се възпроизвеждането, публикуването, пускането в действие, разпространението, имитацията, 
препродажбата - дори и частична - на данните, получени от Medicis Jobboard, без съгласието на директора на 
публикацията.

Ползвателите приемат, че, над получената от платформата информация, имат единствено право на ползване 
за лични цели, и нямат никакви имуществени и неимуществени права над нея. Всяко поведение в разрез с 
гореупоменатото, излага ползвателите на съдебно преследване.

Член 4 : Поверителност

Всеки ползвател на платформата си избира потребителско име и парола. Тези данни са поверителни и 
непрехвърлими.
Ползвателите се ангажират да ги използват само за лични цели. Отговорността на Medicis Jobboard не може да 
бъде ангажирана в случай на

1/3



MEDICIS CONSULT 
66 bis, avenue Jean Moulin 75014 PARIS - France 

contact@medicis-jobboard.com / www.medicis-jobboard.com

умишлено или неумишлено разкриване от страна на ползвателите на тези защитени данни, за чието 
съхраняване и опазване на поверителност, имат задължение.
Medicis Jobboard се ангажира да не разкрива никога кодовете за връзка на друго лице, освен на ползвателя 
и то по негово искане, чрез изпращане на имейл на адреса, посочен по време на регистрацията. При загуба 
или желание за промяна на кодовете за достъп, платформата предоставя на ползвателя процедура за 
подновяване на паролата и потребителското име.

Член 5 : Публикуване на лични данни в платформата

С цел да могат да се свържат помежду си, подбиращите персонал и професионалистите на здравни 
грижи дават съгласието си в Medicis Jobboard да бъдат публикувани:

 автобиографиите им
 профилът на предприятието им
 копия от дипломите им
 данните, съдържащи се във формуляра за представяне (2. стъпка от регистрацията).

Ползвателите се ангажират да публикуват в Medicis Jobboard само достоверна и неподправена информация 
и да я актуализират.

Член 6 : Забрана на дискриминацията

Ползвателите се ангажират да спазват законовите и нормативни уредби що се отнася до текстовете, обявите, 
профилите, реда и условията за подбор на персонал и особено онези, забраняващи дискриминацията.

В частност, ползвателите се ангажират да спазват:

членовете 225-1 и 225-2 от Наказателния кодекс;
закон № 2004-1486 от 30 декември 2004 г., основал Висшия орган за борба срещу дискриминацията и 
поощряване на равнопоставеността.

Член 7 : Отговорност на сайта Medicis Jobboard:

Medecis Jobboard не контролира достоверността на информацията, публикувана от ползвателите – 
професионалистите на здравни грижи или подбиращите персонал. Платформата за подбор на персонал 
Medicis Jobboard е само помощна услуга за търсене на работа и на кандидати. Medicis Jobboard следва да 
гарантира само средствата, не и резултатите. Ползвателите дават съгласието си да поемат риска обява, 
кандидатура, предложение за работа, да се окажат безуспешни, без да държат сайта Medicis Jobboard 
отговорен за това.

Всеки ползвател, който научи за противозаконна или нередена информация, се ангажира да я сигнализира 
на администратора на сайта, който ще използва всички средства на негово разположение, за да накара 
нарушителя да я промени или да я премахне от платформата.   Сайтът Medicis Jobboard си запазва 
правото да изтрие от базата си данни всеки документ или ползвател, накърняващ правата на трети лица или 
нарушаващ настоящите Общи условия за ползване.

Сайтът Medicis Jobboard може да бъде жертва на ползватели – узурпатори на звание, фалшива диплома, 
злоупотреба със служебно положение или измама. Тези, независещи от волята му обстоятелства, не 
ангажират отговорността му.
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Medicis Jobboard се ангажира да използва всички средства на свое разположение, за да поддържа доброто 
функциониране на сайта, но не ще бъде държан за отговорен за независещи от волята му прекъсвания на 
услугата (прекъсване от страна на доставчиците на достъп, повреда в електрическото захранване или в 
поддръжката...). По същия начин, сайтът Medicis Jobboard не е отговорен в случай на евентуално пиратиране 
на компютърни данни в сървъра на хостинга.

Член 8 : Изключване на правото на отказ

Съгласно законовите разпоредби, според които правото на отказ не се отнася за услугите, чието изпълнение е 
започнало със съгласието на ползвателя, преди изтичането на седемдневния свободен срок, Medicis Jobboard 
не възстановява вече платени суми.

Член 9 : Език на Общите условия за ползване

Единствено версията на френски език на настоящите Общи условия за ползване ще ръководи 
взаимоотношенията Ви с Medicis Jobboard. Нито един превод на френската версия на настоящите Общи 
условия за ползване не ще вземе превес в случай на противоречие в преводите, и правна сила ще имат 
единствено клаузите във версията на френски език. Преводите на настоящите Общи условия за ползване 
са Ви предоставени чисто информативно.

Член 10 : Промяна на Общите условия за ползване

Medicis Jobboard си запазва възможността, във всеки един момент и без предупреждение, да променя Общите 
условия за ползване. Поради тази причина сайтът приканва ползвателите да ги преглеждат редовно.

В случай че се налага промяна в Общите условия за ползване, Medicis Jobboard се ангажира, една седмица 
преди публикуването онлайн на новите Общи условия за ползване, да публикува на началната страница на 
сайта, както и в личния профил на всеки ползвател, предупреждение, посочващо промените.

Член 11 : Приложно право

Настоящите Общи условия за ползване са подчинени на френското право, независимо от мястото на ползване 
или посещение на сайта Medicis Jobboard. В случай на спор, единствено компетентни съдилища са парижките 
(департамент 75, Франция).
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