TAULELL D’ANUNCIS D’OFERTES VETERINÀRIES

El Servei de Taulell d’Anuncis d’Ofertes Veterinàries del Col·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona, el COVB, a través de la pàgina Web www.covb.cat
permet posar en contacte les empreses usuàries que necessiten cobrir
una plaça amb les persones professionals veterinàries per millorar les
relacions professionals i generar nous llocs de feina.
Així mateix, el Servei permet obtenir informació sobre les principals
sortides professionals i connectar amb altres professionals i empreses per
donar a conèixer i difondre les competències professionals de les persones
veterinàries i donar així oportunitats laborals a les persones veterinàries.

CONDICIONS LEGALS:

Aquestes condicions regulen l’accés i l’ús per part de les persones usuàries
dels serveis del Taulell d’Anuncis d’Ofertes Veterinàries del COVB.
La utilització d’aquest servei comporta la plena acceptació de les
Condicions Legals de l’empresa usuària que publica una oferta.
El COVB es reserva el dret d’eliminar qualsevol contingut il·legal o
presumptament il·legal o que vulneri les condicions d’ús.

OBLIGACIONS DE LES EMPRESES USUÀRIES:
Les empreses usuàries es comprometen a fer un ús diligent de la pàgina
Web i dels serveis accessibles des de la mateixa, amb total subjecció a la
Llei, als bons costums i les presents Condicions Legals i a mantenir el
degut respecte envers les altres persones usuàries i empreses.
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El Taulell d’Anuncis d’Ofertes Veterinàries del COVB condiciona la
utilització de la majoria dels seus serveis a la prèvia complementació dels
formularis que es poden descarregar des d’aquesta pàgina.
Tota la informació que faciliti l’empresa usuària a través de la pàgina Web
haurà de ser veraç. A aquests efectes, la persona usuària garanteix
l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència
de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels
Serveis. A aquests efectes, l’empresa usuària garanteix l'autenticitat de
totes aquelles dades i condicions que comuniqui com a conseqüència de
l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis.
Per tant, el COVB no es fa responsable de la informació que publica la
persona usuària.
La persona usuària s'obliga a respectar les lleis aplicables i els drets de
tercers en utilitzar els continguts i serveis del lloc web. Així mateix queda
prohibida la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació,
per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts del lloc web
(textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, arxius de so i / o
imatge, logos , etc.) i altres elements d'aquest lloc web, excepte
autorització prèvia per escrit del COVB. De manera il·lustrativa i no
limitativa, es prohibeix a les persones usuàries del Servei emprar
continguts obtinguts a través d’aquest servei, per emetre opinions o
manifestacions que puguin ésser injurioses o calumnioses o que d’alguna
manera menystinguin els altres usuaris o empreses per mancar a la
cortesia o que puguin molestar o generar opinions negatives d’altres
usuaris o empreses. Així mateix, es prohibeix difondre, reproduir o
comunicar públicament informació d’altres usuaris o empreses obtinguda
a través del Taulell d’Anuncis d’Ofertes Veterinàries del COVB sense la
prèvia autorització escrita del COVB.
El COVB es reserva el dret a restringir, suspendre o tancar l’accés a
aquests serveis a l’empresa usuària si considera, a la seva lliure discreció,
que és necessari pel correcte compliment de les presents condicions
generals.
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Per ajudar a dignificar la professió veterinària i difondre la normativa
laboral d’aplicació, si una persona usuària del Taulell d’Anuncis d’Ofertes
Veterinàries del COVB detecta en una entrevista de feina que les
condicions laborals que s’ofereixen no es corresponen amb les que consten
a la oferta de feina i que incompleixen manifestament la normativa laboral,
pot posar-ho en coneixement del COVB per escrit firmat.
De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’empresa mantenir tota la
informació facilitada al COVB permanentment actualitzada de manera que
respongui, en cada moment a la seva situació real i a comunicar la
finalització del procés selectiu. En tot cas l’empresa usuària serà la única
responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels
perjudicis que causi al COVB o a tercers per la informació que faciliti i es
compromet a no emprar cap de les dades i de la informació obtinguda a
través del Taulell d’Anuncis d’Ofertes Veterinàries del COVB per una altra
finalitat diferent a la recerca d’una candidata/candidat ni a difondre-la
públicament.

ENLLAÇOS, "LINKS" A PÀGINES DE TERCERS
El COVB inclou dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i
/ o gestionats per tercers amb l'objecte de facilitar l'accés a informació
disponible a través d'Internet.
El COVB no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència
d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora del
mateix o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc.
Tals enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i,
en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació
alguna entre el COVB i les persones o entitats autores i / o gestores de
tals continguts o titulars dels llocs on es trobin
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PROTECCIÓ DE DADES

Informació Bàsica Sobre Protecció de Dades

Responsable

COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS
DE BARCELONA

Finalitat

Registre i tractament de dades de
les entitats col·laboradores per a
finalitats de selecció de personal
referents a llocs de treball vacants i
gestió de la Borsa de Treball

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les
dades, així com altres drets, com
s'explica a la informació addicional.

Informació addicional

Podeu consultar la informació
addicional i detallada sobre
Protecció de Dades a la nostra
pàgina web, apartat Política de
Privacitat
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