
Warunki korzystania ze strony internetowej dla osób aplikujących o pracę w Raytheon 
Technologies Corporation 

Firma Raytheon Technologies Corporation i jej spółki zależne lub stowarzyszone (łącznie 
„RTX” lub „my”) obsługują tę stronę internetową, aby umożliwić wyszukiwanie ofert pracy i 
ubieganie się o pracę w RTX.  Uzyskując dostęp do tej strony internetowej lub korzystając z niej, 
użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie następujących Warunków („Warunki”).  Jeśli 
użytkownik nie wyraża zgody na te Warunki, nie może korzystać z tej strony internetowej.  

Firma RTX może w każdej chwili zmodyfikować te Warunki i Informację o polityce 
prywatności dla osób ubiegających się o pracę, które zostały włączone przez odwołanie, 
powiadamiając o tym poprzez zamieszczenie aktualnych warunków na tej stronie wraz z datą 
wejścia w życie.  Zachęcamy do sprawdzania aktualności niniejszych Warunków, które wchodzą 
w życie z dniem publikacji. 

1. Korzystanie z tej strony internetowej 

Jedynym celem tej strony internetowej jest umożliwienie wyszukiwania ofert pracy i ubiegania 
się o nią w firmie RTX.  Korzystanie z tej strony internetowej nie tworzy stosunku pracy 
pomiędzy użytkownikiem a jakąkolwiek firmą RTX.  Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na to, 
że takie stosunki pracy nie będą tworzone bez:  sprawdzenia przesłanych informacji; pomyślnego 
przejścia rozmowy o pracę; kontroli historii zatrudnienia i referencji w zakresie dozwolonym 
przez prawo; weryfikacji tożsamości i prawa do pracy przez jednostkę RTX; formalnej pisemnej 
oferty zatrudnienia od jednostki RTX. 

Użytkownik zgadza się nie używać strony internetowej w poniższy sposób ani nie przesyłać 
materiałów, jeśli:  

(a) mają charakter oszczerstwa, poniżenia, nękania lub stanowią atak osobisty; 
(b) naruszają prywatność innej osoby lub zawierają, powielają, przekazują poufne, wrażliwe 

lub osobiste informacje bez wyraźnej pisemnej zgody tej osoby;  
(c) promują bigoterię, rasizm, nienawiść lub są krzywdzące wobec grupy lub osoby;  
(d) mają charakter pornograficzny, o charakterze seksualnym, są wulgarne, obraźliwe, 

poniżające lub oszczercze;  
(e) lamią, naruszają lub promują naruszanie praw innych, w tym, między innymi, praw 

własności intelektualnej;  
(f) łamią lub promują łamanie jakichkolwiek obowiązujących praw lub przepisów; 
(g) są nieuczciwe, mylące, obejmują fałszywe informacje dotyczące identyfikacji;  
(h) obejmują ofertę handlową na towary lub usługi, promują lub reklamują towary lub 

usługi;  
(i) obejmują korzystanie ze strony internetowej lub treści strony w celu innym niż ułatwienie 

ubiegania się o pracę w RTX oraz z wyjątkiem sytuacji, w których byłoby to wymagane 
do przestrzegania prawa przez RTX; 



(j) naruszają lub próbują naruszać bezpieczeństwo strony, np. poprzez uzyskanie dostępu do 
danych nieprzeznaczonych dla użytkownika, sprawdzenie, skanowanie lub 
przetestowanie podatności systemu lub sieci, naruszenie bezpieczeństwa lub środków 
uwierzytelniania bez pisemnej zgody RTX;  

(k) uzyskują dostęp, modyfikują, usuwają lub w inny sposób naruszają profil, zgłoszenie lub 
treści innego użytkownika; 

(l) podszywają się pod inną osobę lub wykorzystują podobiznę innej osoby lub tworzą konto 
użytkownika z użyciem fałszywych informacji; 

(m) sugerują zawarcie partnerstwa lub innej relacji z RTX bez pisemnej zgody RTX; 
(n) stosują inżynierię zwrotną lub dekompilują elementy strony internetowej;  
(o) wprowadzają oprogramowanie do strony internetowej, uzyskują dostęp w celu stworzenia 

wielu kont, generują automatyczne komunikaty, pozyskują dane od RTX;  
(p) zawierają wirusy, złośliwe oprogramowanie, konie trojańskie lub inne elementy, których 

celem jest ograniczenie lub uszkodzenie funkcjonowania komputera, oprogramowania, 
systemu lub sieci.  

W przypadku naruszenia niniejszych warunków firma RTX może zgłosić użytkownika 
odpowiednim władzom i korzystać ze swoich praw w najszerszym możliwym zakresie. 

2. Ograniczona licencja i zastrzeżenie praw 

Zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie oraz wszystkimi obowiązującymi 
przepisami prawa i regulacjami, firma RTX udziela użytkownikowi niewyłącznego, 
niezbywalnego, osobistego, ograniczonego prawa do dostępu do niniejszej strony internetowej i 
materiałów związanych z nią, a także do korzystania z nich i wyświetlania ich wyłącznie na 
użytek niekomercyjny.  Niniejsze upoważnienie nie jest przeniesieniem tytułu do strony 
internetowej i materiałów zawartych na stronie i podlega następującym ograniczeniom:  (1) 
użytkownik zobowiązany jest umieścić informacje na temat praw własności i praw autorskich na 
wszystkich kopiach strony internetowej i materiałach; (2) użytkownik nie może modyfikować 
strony internetowej lub materiałów ani publicznie pokazywać, dystrybuować lub w inny sposób 
używać strony internetowej i materiałów w celach publicznych i komercyjnych, chyba że 
wyraźnie stwierdzono inaczej w niniejszym dokumencie.  Użytkownik zgadza się nie 
odsprzedawać ani nie przypisywać swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych 
Warunków.  Użytkownik zgadza się również nie wykorzystywać tej strony internetowej w 
celach komercyjnych bez wcześniejszego upoważnienia. 

Strona internetowa i zawartość dostępna na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem 
stanowią własność intelektualną i są objęte prawami autorskimi firmy RTX lub dostawcy 
zewnętrznego.  Wszelkie prawa, tytuły i korzyści, które nie zostały wyraźnie przyznane w 
odniesieniu do strony internetowej i treści dostępnych na stronie internetowej lub za jej 
pośrednictwem, są zastrzeżone. Firma RTX zastrzega sobie prawo do anulowania przyznanych 
użytkownikowi uprawnień w dowolnym momencie. 



Wszystkie projekty stron internetowych, teksty, grafiki oraz ich wybór i układ są własnością 
RTX i są chronione prawami autorskimi © 1999-2020 Raytheon Technologies Corporation.  
Wszelkie prawa zastrzeżone. 

3. Podpisy elektroniczne 

Użytkownik wyraża zgodę na elektroniczne transakcje za pośrednictwem tej strony internetowej, 
co oznacza, że: 

(a) podpis elektroniczny jest prawnym odpowiednikiem podpisu ręcznego, z zastrzeżeniem 
obowiązujących przepisów prawa; 

(b) korzystanie z klawiatury, myszy lub innego urządzenia w celu wybrania elementu, 
przycisku, ikony lub podobnego działania stanowi podpis użytkownika tak, jakby 
złożono podpis na piśmie; 

(c) do potwierdzenia podpisu elektronicznego nie jest wymagane działanie żadnego urzędu 
certyfikacji ani weryfikacja przez inną firmę, a brak takiego certyfikatu lub weryfikacji 
przez inną firmę w żaden sposób nie wpływa na skuteczność podpisu elektronicznego i 
chęć zawarcia wiążącej umowy. 

Aby uzyskać dostęp, wypełnić i zachować formularze elektroniczne, komputer musi być 
wyposażony w i zgodny z powszechnymi systemami operacyjnymi i przeglądarkami 
internetowymi.   

Jeśli użytkownik nie zastosuje podpisu elektronicznego, nie będzie mógł ubiegać się o pracę za 
pośrednictwem tej strony internetowej. 

4. Zgłoszenia użytkownika 

Wszystkie informacje przesyłane w procesie składania wniosku, za pośrednictwem strony 
internetowej, poczty e-mail lub w inny sposób, w tym między innymi zgłoszenie, życiorys, 
transkrypt, referencje, poświadczenia, opinie, pytania, komentarze, sugestie, pomysły, grafiki lub 
pliki komputerowe dowolnego typu, są „Zgłoszeniami”.   

Użytkownik gwarantuje, że:  

(a) ma prawo i upoważnienie do składania i/lub ujawniania wszelkich Zgłoszeń; 
(b) ponosi wyłączną odpowiedzialność za formę, treść i dokładność wszelkich Zgłoszeń;  
(c) ujawnia wyłącznie informacje, które są prawdziwe, dokładne i niemylące (w tym poprzez 

zaniechanie), a ujawniane informacje według wiedzy użytkownika nie są fałszywe, 
niedokładne lub mylące; 

(d) ma prawo do zamieszkania i zatrudnienia w jurysdykcji, w której ubiega się o 
zatrudnienie, lub ujawnił potrzebę pozwolenia o pracę w zgłoszeniu.  Jeśli prawo to jest 
ograniczone w czasie, Użytkownik ujawni, kiedy wygasa;  

(e) jest kandydatem do pracy i prawidłowo przedstawił swoją tożsamość; 



(f) uzyskał zgodę od innej osoby (np. referencje), której dane osobowe zgłasza; 
(g) nie dostarczył danych osobowych dotyczących lub identyfikujących osobę poniżej 18 

roku życia, chyba że w celu zgłoszenia na staż dostępny dla osób poniżej 18 roku życia; 
(h) Zgłoszenia lub wszelkie oferty zatrudnienia mogące wynikać ze Zgłoszeń nie naruszają 

prawnych zobowiązań Użytkownika wobec stron trzecich, w tym praw autorskich, 
znaków towarowych, patentów, sekretów handlowych, poufności, okresu powiadomienia, 
postanowień organizacyjnych, zakazu konkurencji lub innych praw własności 
intelektualnej, praw do prywatności lub innych przepisów i praw osobistych strony 
trzeciej;  

(i) nie otrzymał i nie otrzyma wynagrodzenia lub nie uzyska żadnego świadczenia od strony 
trzeciej w zamian za przesłanie Zgłoszenia lub przyjęcie zatrudnienia w RTX, a wszelkie 
wynagrodzenia wypłacone Użytkownikowi po przyjęciu oferty zatrudnienia nie zostaną 
zwrócone żadnej stronie trzeciej;  

(j) nie ma powodów, dla których Użytkownik nie może wykonywać obowiązków 
zawodowych, których dotyczy zgłoszenie o pracę, w sposób bezpieczny dla Użytkownika 
i innych osób, lub w innym przypadku powody takie ujawniono w Zgłoszeniu.  W 
przypadku wystąpienia takiej przyczyny po złożeniu Zgłoszenia Użytkownik natychmiast 
ją ujawni. 

W przypadku każdego Zgłoszenia, Użytkownik udziela firmie RTX bezpłatnego, wiecznego, 
nieodwołalnego, niewyłącznego prawa i licencji na użycie, powielanie, modyfikowanie, 
adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i dystrybucję materiałów (w całości lub częściowo) na 
całym świecie, jak również prawo do zawarcia materiałów w innych pracach w dowolnej formie, 
na dowolnym nośniku lub przy użyciu dowolnej technologii jeszcze nieznanej lub opracowanej 
w przyszłości, i wyraźnie zrzeka się wszelkich roszczeń co do ich autorstwa z zastrzeżeniem 
Informacji o polityce prywatności dla osób ubiegających się o pracę.  Zebrany materiał nie może 
być wykorzystywany do celów komercyjnych.   

Użytkownik nie będzie używał strony internetowej do przekazywania kreatywnych pomysłów, 
sugestii lub innych materiałów, dla których chce przyznać firmie RTX bezpłatne, wieczne, 
nieodwołalne, niewyłączne prawo i licencję na użytkowanie, powielanie, modyfikowanie, 
adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i dystrybuowanie (w całości lub częściowo) na świecie, 
jak również prawo do zawarcia w innych pracach w dowolnej formie, na dowolnym nośniku lub 
przy użyciu technologii jeszcze nieznanej lub opracowanej w przyszłości.     

W przypadku każdego Zgłoszenia, którego Użytkownik nie jest właścicielem, Użytkownik 
gwarantuje, iż właściciel wyraźnie udzielił firmie RTX bezpłatnego, wiecznego, 
nieodwołalnego, niewyłącznego prawa i licencji na użytkowanie, modyfikowanie, adaptowanie, 
publikowanie, tłumaczenie i dystrybuowanie takich materiałów (w całości lub częściowo) na 
świecie, jak również prawo do zawarcia materiałów w innych pracach w dowolnej formie, na 
dowolnym nośniku lub przy użyciu technologii jeszcze nieznanej lub opracowanej w przyszłości, 
z zastrzeżeniem Informacji o polityce prywatności dla osób ubiegających się o pracę. 



Użytkownik wyraża zgodę i udziela firmie RTX prawa do modyfikacji, adaptacji, tłumaczenia 
lub tworzenia prac pochodnych, lub wykorzystywania prac pochodnych, jak również pozwolenia 
na korzystanie z praw pochodnych.  Użytkownik gwarantuje, że właściciele zgłoszeń, dla 
których użytkownik nie jest właścicielem, również wyrażają taką zgodę. 

5. Bezpieczeństwo, hasła i sposoby uzyskiwania dostępu do strony internetowej i 
zawartości 

Użytkownik zobowiązuje się nie udzielać pomocy innym w następujących kwestiach: 

(a) dostęp do strony internetowej w sposób, który mógłby uszkodzić, przeciążyć lub zakłócić 
działanie kont, komputerów, systemów lub sieci firmy RTX; 

(b) próby uzyskania nieupoważnionego dostępu do części lub całości strony lub kont, 
komputerów lub sieci firmy RTX; 

(c) zakłócenie lub próba zakłócenia prawidłowego działania strony internetowej lub kont, 
komputerów lub sieci firmy RTX; 

(d) używanie dowolnego robota, pająka, scrapera lub innych środków automatycznych w 
celu uzyskania dostępu do kont, komputerów lub sieci firmy RTX bez wyraźnej pisemnej 
zgody firmy RTX. 

Aby otworzyć konto, należy zakończyć proces rejestracji, dostarczając nam aktualnych, pełnych 
i dokładnych informacji wymaganych w odpowiednim formularzu rejestracyjnym.  Może być 
również konieczne wybranie hasła i nazwy użytkownika.  Dostęp do chronionych hasłem lub 
zabezpieczonych obszarów strony internetowej i korzystanie z nich są możliwe tylko dla 
upoważnionych użytkowników.  Użytkownik zgadza się nie udostępniać swoich haseł, 
informacji o koncie ani dostępie do strony internetowej innym osobom.  Użytkownik jest 
odpowiedzialny za zachowanie poufności haseł i informacji o koncie oraz za wszelkie działania, 
które mogą się zdarzyć w wyniku użycia hasła lub kont, lub w wyniku uzyskania dostępu do 
strony internetowej.  Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić firmę UTC o każdym 
użyciu haseł lub kont, których użytkownik nie autoryzował lub nie zostały autoryzowane przez 
niniejsze Warunki. 

W przypadku korzystania z tej strony internetowej Użytkownik jest odpowiedzialny za 
zapewnienie zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w jego jurysdykcji.   

Jeśli użytkownik korzysta ze strony internetowej za pośrednictwem urządzenia przenośnego, 
wyraża zgodę na to, aby informacje dotyczące korzystania przez niego z witryny (w tym między 
innymi informacje dotyczące identyfikacji urządzenia i fizycznej lokalizacji) zostały przekazane 
firmie RTX za pośrednictwem urządzenia mobilnego i operatora.  Ponadto korzystanie ze strony 
internetowej za pośrednictwem urządzenia przenośnego może spowodować wyświetlanie danych 
na urządzeniu przenośnym i za jego pośrednictwem.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że 
ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty i niezbędne uprawnienia związane z dostępem do 



strony internetowej za pośrednictwem urządzenia mobilnego oraz dostawcy Internetu lub 
operatora. 

6. Monitorowanie 

Firma RTX nie ma obowiązku monitorowania strony internetowej.  Firma RTX zastrzega sobie 
jednak prawo do przeglądania strony internetowej i zawartości oraz do monitorowania wszelkich 
zastosowań i aktywności na stronie internetowej, a także do usuwania lub nieudostępniania na 
stronie internetowej jakiejkolwiek zawartości (w tym zawartości użytkownika) według własnego 
uznania.  Firma RTX może usunąć materiały poufne lub zastrzeżone dla użytkownika lub osoby 
trzeciej bez zezwolenia. 

7. Zaprzestanie korzystania 

Firma RTX zastrzega sobie prawo do usunięcia konta i wszystkich wysłanych przez 
Użytkownika informacji powiązanych z jego kontem, z zastrzeżeniem wszelkich wymagań 
dotyczących przechowywania danych określonych przez obowiązujące prawo, w przypadku 
naruszenia niniejszych Warunków lub po okresie braku aktywności, zgodnie z opisem w 
Informacji o polityce prywatności dla osób ubiegających się o pracę.  Firma RTX może, według 
własnego uznania, w dowolnym momencie zaprzestać udostępniania strony internetowej lub 
ograniczyć dostęp do niej, w całości lub w części.  Firma RTX może zakończyć lub ograniczyć 
dostęp Użytkownika do strony internetowej lub korzystanie z niej, jeśli według własnego 
uznania stwierdzi, że Użytkownik naruszył prawa autorskie lub inne prawa strony trzeciej lub w 
inny sposób naruszył niniejsze Warunki.  Użytkownik zgadza się, że firma RTX nie będzie 
ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani stron trzecich za jakiekolwiek zaprzestanie 
lub ograniczenie dostępu Użytkownika do strony internetowej lub jej użytkowania. 

8. Strony internetowe, zawartość, produkty i usługi stron trzecich 

Niniejsza strona internetowa może zawierać łącza do innych stron internetowych oraz dostęp do 
zawartości, produktów i usług stron trzecich.  Firma RTX udostępnia te zewnętrzne łącza 
wyłącznie jako udogodnienie dla użytkowników, a udostępnianie takiego łącza nie stanowi 
rekomendacji RTX takiej strony internetowej ani żadnej z jej zawartości, produktów lub usług w 
niej zawartych.  Firma RTX nie ponosi odpowiedzialności za treści innych firm udostępniane na 
tej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, ani za jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje 
takich stron zewnętrznych, a Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z dostępem do 
takich stron internetowych i ich wykorzystaniem oraz z ich zawartością, produktami i usługami 
innych firm.   

Korzystanie przez Użytkownika z jakiejkolwiek strony internetowej innej firmy podlega 
warunkom korzystania i zasadom zachowania poufności dotyczącym tej witryny.  Jeśli 
Użytkownik rejestruje się, zamówił lub zakupił produkty lub usługi od dowolnej strony trzeciej, 



która może być połączona z tą stroną internetową, zawiera umowę ze stroną trzecią, a nie z firmą 
RTX.   

9. Zrzeczenie odpowiedzialności 

UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ CHRONIĆ I ZABEZPIECZYĆ RTX, JEJ CZŁONKÓW 
ZARZĄDU, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW I AGENTÓW PRZED 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z TYTUŁU WSZELKICH ROSZCZEŃ, ZOBOWIĄZAŃ, STRAT 
LUB WYDATKÓW OSÓB TRZECICH W TYM UZASADNIONYCH KOSZTÓW I OPŁAT 
ADWOKACKICH ( LUB OPŁAT I NAKŁADÓW PRAWNYCH), WYNIKAJĄCYCH Z 
KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, 
WSZELKICH PRZESŁANYCH PRZEZ NIEGO INFORMACJI NA STRONĘ 
INTERNETOWĄ, NARUSZENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB NARUSZENIA 
PRZEZ UŻYTKOWNIKA JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, W TYM PRAW 
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. 

10. Wyłączenie gwarancji  

Firma RTX nie gwarantuje, że:  

(a) strona internetowa lub jej zawartość spełni wymagania Użytkownika;  
(b) strona internetowa będzie dostępna w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub 

wolny od błędów;  
(c) wyniki, które można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub dowolnej 

zawartości udostępnianej na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, będą 
dokładne lub wiarygodne; lub  

(d) wszelkie treści uzyskane przez Użytkownika na stronie internetowej lub za jej 
pośrednictwem spełnią jego oczekiwania. 

Firma RTX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia systemu komputerowego 
lub utratę danych wynikające z korzystania ze strony internetowej.  Firma RTX zaleca 
utworzenie kopii zapasowej wszystkich Zgłoszeń przesłanych na stronie internetowej.  Firma 
RTX zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub aktualizacji oraz monitorowania 
korzystania ze strony internetowej i treści dostępnych na stronie internetowej lub za jej 
pośrednictwem w dowolnym czasie bez powiadomienia. 

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA RTX NIE GWARANTUJE, ŻE TA 
STRONA INTERNETOWA BĘDZIE DZIAŁAĆ BEZ BŁĘDÓW LUB ŻE NIE BĘDZIE W 
NIEJ ANI NA JEJ SERWERACH WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH ANI INNYCH 
SZKODLIWYCH MECHANIZMÓW.  JEŚLI KORZYSTANIE Z TEJ STRONY 
INTERNETOWEJ POWODUJE KONIECZNOŚĆ SERWISOWANIA LUB WYMIANY 
SPRZĘTU LUB DANYCH, LUB PROWADZI DO INNYCH KOSZTÓW, FIRMA RTX NIE 
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TE KOSZTY.  STRONA INTERNETOWA JEST 



UDOSTĘPNIANA W STANIE, W JAKIM JEST.  FIRMA RTX WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ 
WSZELKICH GWARANCJI I/LUB WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB 
DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI 
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ 
NIENARUSZANIA PRAW W ODNIESIENIU DO STRONY INTERNETOWEJ I CAŁEJ 
ZAWARTOŚCI UDOSTĘPNIANEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB ZA JEJ 
POŚREDNICTWEM.  FIRMA RTX NIE UDZIELA GWARANCJI DOTYCZĄCYCH 
DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, KOMPLETNOŚCI I TERMINOWOŚCI 
ZAWARTOŚCI, USŁUG, OPROGRAMOWANIA, TEKSTU, GRAFIKI I ŁĄCZY. 

11. Ograniczenie odpowiedzialności i wyłączenie odpowiedzialności za szkody wtórne 

ANI FIRMA RTX, ANI ŻADNA Z JEJ SPÓŁEK ZALEŻNYCH, PRACOWNIKÓW ANI 
INNYCH PRZEDSTAWICIELI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY 
POWSTAŁE W WYNIKU KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB W 
ZWIĄZKU Z NIĄ.  W ŻADNYM WYPADKU FIRMA RTX NIE PONOSI ŻADNEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB KOSZTY BEZPOŚREDNIE, 
WYNIKOWE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE LUB KARNE, W TYM 
MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRACONE PRZYCHODY, PRZERWY W 
DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI LUB DANYCH LUB ICH WYKORZYSTANIE, 
UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY, UTRATĘ LUB USZKODZENIE MIENIA, ORAZ 
WSZELKIE ROSZCZENIA STRON TRZECICH WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO STRONY 
INTERNETOWEJ, JEJ UŻYTKOWANIA, KOPIOWANIA LUB WYŚWIETLANIA, JEJ 
ZAWARTOŚCI LUB JAKIEJKOLWIEK POŁĄCZONEJ STRONY INTERNETOWEJ, LUB 
ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM DO NICH NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA RTX 
ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA, WIEDZIAŁA, CZY TEŻ POWINNA BYŁA 
WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA. 

12. Wyłączenia i ograniczenia 

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji lub odpowiedzialności, 
wyłączenie lub ograniczenie niektórych zobowiązań.  W zakresie, w jakim są one prawnie 
nieważne, wyłączenia odpowiedzialności, wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszych 
Warunkach, w tym te określone w sekcjach 10 (wyłączenie odpowiedzialności) i 11 
(ograniczenie odpowiedzialności), nie mają zastosowania, a wszystkie inne warunki pozostają w 
pełnej mocy.   

13. Informacja o polityce prywatności 

Wszystkie dane osobowe zgromadzone na stronie internetowej mogą być dostępne i 
przechowywane globalnie i będą traktowane zgodnie z Informacją o polityce prywatności dla 
osób ubiegających się o pracę.   Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma RTX gromadzi, 
wykorzystuje, przetwarza, posiada i w inny sposób przechowuje dane osobowe Użytkownika, w 
tym wrażliwe informacje osobiste i dane dotyczące wykorzystania, a także wyraża zgodę na 
gromadzenie, wykorzystywanie, przetwarzanie i przechowywanie informacji dotyczących  



Użytkownika w celach opisanych w Informacji o polityce prywatności dla osób ubiegających się 
o pracę.  Ponadto użytkownik zgadza się, że firma RTX może udostępniać takie dane innym 
dostawcom usług, jak opisano w Informacji o polityce prywatności dla osób ubiegających się o 
pracę.   Informacja o polityce prywatności dla osób ubiegających o pracę zawiera pełną 
deklarację w zakresie praw prywatności powiązanych z niniejszymi Warunkami. 

14. Zrzeczenie się i klauzula salwatoryjna 

Niewykonanie lub niemożliwość wyegzekwowania wykonania jakichkolwiek praw lub 
postanowień niniejszych Warunków przez firmę RTX nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa 
lub postanowienia.  Jeśli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie 
uznane za niewykonalne, taka część lub postanowienie może zostać zmienione w taki sposób, 
aby niniejsze Warunki były zgodne z prawem i wykonalne.  Nie ma to wpływu na pozostałą 
część Warunków. 

15. Równe szanse zatrudnienia 

Firma RTX spełnia wymagania obowiązujących przepisów w zakresie rekrutacji pracowników. 

16. Obowiązujące przepisy 

Wszelkie kwestie związane z korzystaniem ze strony internetowej oraz z treści zawartych na 
stronie internetowej są regulowane przepisami federalnymi USA lub przepisami Stanu 
Connecticut.  Wszelkie działania prawne lub postępowania związane z dostępem lub 
korzystaniem ze strony internetowej lub jej zawartości będą rozstrzygane w stanowym lub 
federalnym sądzie w Stanie Connecticut.  Użytkownik i firma RTX wyrażają zgodę na 
podporządkowanie się jurysdykcji tych sądów i zgadzają się, że sądy te są właściwe miejscowo. 

Ta strona internetowa jest utrzymywana i kontrolowana przez firmę RTX w Stanie Connecticut 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki.  Firma RTX nie gwarantuje, że materiały znajdujące się na 
tej stronie internetowej są odpowiednie lub dostępne dla każdej jurysdykcji na całym świecie, a 
dostęp do strony internetowej z terytoriów, gdzie zawartość witryny jest nielegalna, jest 
zabroniony.   

17. Informacje kontaktowe 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o kontakt 
mailowy na adres RTXRecruiting@rtx.com lub listowny na adres Raytheon Technologies 
Corporation – Talent, 4 Farm Springs Road, Farmington, CT 06032, USA. 
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