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Articolul 1 : Obiect

Aceste conditii au ca obiect definirea modalităţilor si condiţiilor prin care Medicis Jobboard ( site realizat de Medicis 
Consult, SARL cu capital de 40 000  €, înmatriculată RCS  Paris cu numărul : 511 931 941 00047 RCS PARIS al 
cărui sediu pricipal este la 54, rue Lhomond - 75005 PARIS) gazduieste o platformă punân in relatie cadre de 
sănătate europeni  si angajatori)

Directorul publicaţiei este M. Jérôme AUDRAN.

Gazada sitului este  societatea  OVH, SAS cu capital de 10 000 000 €, RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045 
situată 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France
Medicis Jobboard funcţionează 24h / 24h si 7 zile/7 zile.

Accesul la Medicis Jobboard este gratuit pentru utilizatorii ( cadrele de sanatate)  in căutarea de angajatori. Angajatorii 
trebuie sa platească pentru a avea datele cadrelor de sănătate si pentru a publica anunţuri de angajare.

Articolul 2 : Acceptul condiţiilor generale de utilizare  a utilizatorilor pe platformă.

Accesul la platformă implică acceptul acestor condiţii de cadrele de sănătate si de angajatori . Aceasta  este materiali-
zată prin « clicarea » validării înscrierii a utilizatorilor pe platformă ( etapa 1).

Articolul 3 : Proprietatea intelectuală

Nicio reproducere, publicari, distribuire, duplicare, revânzare, chiar  parţială a datelor obţinute pe Medicis Jobboard nu 
pot fi realizate fără consimţamântul  directorului de publicare a acestui site.

Utilizatorii recunosc căchiziţionând informatiile propuse de platformă, nu dispun decât de un drept de folosire cu titlu 
privat în excuderea oricarui drept patrimonial şi extrapatrimonial. Orice comportament contrat expune utilizatoii la 
condămnari judiciare.

Articolul 4 : Confidentialitate

Fiecare utilizator al platformei alege un nume de utilizator si parolă. Aceste date nu sunt incesibile  şi confidenţiale

Utilizatorii păstreazădatele pentru scop personal. Responsabilitatea Medicis Jobboard nu va fi angajată în caz de tras-
misie voluntarăsau involutară de către utilizatori  a acestor date securizate , a căror păstrare e confidentială.

Medicis Jobboard se angajează să nu trasmită  niciodată codurile de conectare a unei alte persoane, decat a utilizato-
rului prin email la adresa indicată la înscriere. In caz de pierdere sau de modificare a datelor de acces, platforma pune 
la dispoziţie utilizatorului o procedură de reînnoire a parolei si a utilizatorului.
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Articolul 5 : Publicarea pe platforma a datelor personale

Inainte de a fi pusi in legătură , angajatorii si cadrele de sănătate acceptă publicarea, pe Medicis Jobboard a

• CV
• Profilul structurii
• Copia diplomelor
• Datele continute în formularul de prezentare ( etapa 2 a înscrierii)

Utilizatorii se angajează sa nu comunice la Medicis Jobboard decât informatii sincere şi veritabile actualizate.

Articolul 6 : Interzicerea discriminării

Utilizatori se anjagează să respecte legislatia si regulamentul legat de cele scrise, anunturi, profile, modalităţi de re-
cruatare şi în mod deosebilt cele relative la interzicerea discriminării.

Utilizatorii se angajeaza mai ales să respecte :
• Articlolele225-1 si  225-2 din codul penal
• Legea nr 2004-1486 din 30 decembrie 2004 pentru crearea Inaltei Autoritaţi de Luptă  impotriva Discriminărilor şi

pentru Egalitate.

Articolul 7 : Responsabilitatea sitului Medicis Jobboard

Medecis Jobboard nu controlează  veridicitatea informaţiilor comunicate de utilizatori, cadre de sănătate sau angaja-
tori.
Platforma de recrutare Medecis Jobboard este doar un serviciu de asistenţă în căutarea de posturi sau de candidati. 
Medicis Jobboard are obligaţia de intermediere şi nu de rezultat. Utilizatorii aceptă să infrunte neprevatul unui anunţ, 
candidatură, propunere de post fara rezultat fără să  poată acuza reponsabilitatea Medicis Jobboard

Fiecare utilizator care cunoaste o informaţie care incalcă legea sau regulamentul se anjajează să semnaleze situl care 
va acţiona prin mijloacele care îi stau la dispozitie  pentru a le modifica sau să retragă de pe platformă.

Medecis Jobboard isi rezervă posibilitatea de a suprima din baza de date orice document sau utilizator care atinge 
drepturile altora sau care nu respectă aceste condidii generale de utilizare.

Medecis Jobboard poate fi victima a utilizatorilor, autori de uzurpare de titlul sau falsificare de diplomă, sau abuz de 
încredere sau escrocherie. Aceste evenimente sunt independente de vointa Medecis Jobboard si nu angajează re-
sponsabilitatea sa.

Medecis Jobboard se angajează să aplice toate mijolacele pe care la are la dispoziţie pentru a mentine o buna 
funcţionare a sitului dar nu se ţine reponsabil pentru  întreruperi a serviciului independent de voinţa sa ( pană de inter-
net, pană de electricitate sau de întretinere)

In mod paralel, reponsabilitatea Medecis Jobboard, nu poate să fie acuzată din cauza actelor de pirataj internet sau 
din cauza serverului gazdă.

Articolul 8 : Excludera dreptului  de Retractare

Conform dispoziţillor legale  Medicis Jobboard nu va rambursa nicio sumă deja achitata. Dreptul de retractare nu se 
aplică serviciilor a căror executare a început, cu acordul utilizatorulul  şi după sfasitul celor 7 zile.
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Articolul 9 : Limba Condiţiilor Generale de Utilizare

Doar versiunea franceză a acestor Conditii Generale de Utilizare va gestiona raporturile cu Medicis Jobboard. Doar 
traducerea versiunii franceze a acestor Condiţii Generale de Utilizare primeaza in caz de contradicţie intre traduceri 
si stipularile versiunii  in limba franceza. Traducerile acestor Conditii Generale de Utilizare sunt indicate doar cu titlu 
informativ.

Articolul 10 : Modificarea Condiţiilor Generale de Utilizare

Medicis Jobboard pastrează posibilitatea de a modifica in orice moment şi fără preaviz, condiţiile generale de utilizare. 
Din aceasta cauza invităm utilizatorii să le consulte  în mod regulat .
In ipoteza unei modificări ale condiţiilor generale de utilizare, Medicis Jobbard se angajaează să publice un aver-
tisment menţionând eventualele schimbari 1 săptamană înainte de publicarea on line  a noilor condiţii generale de 
utilizare, pe prima pagină a sitului si a contului personal al fiecărui utilizator.

Articolul 11 : Drept aplicabil

Aceste condiţii generale de utilizare sunt supuse dreptului francez, indiferent de locul unde utilizaţi sau consultaţi 
Medicis Jobboard. In caz de litigiu, sigura entitate competentă este Tribunalul din Paris ( 75, Franta). 
Descărcaţi documentul
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