Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 27.01.2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania
z portalu Biura Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU BIURA KARIER
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portaluBiura
Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego: http://biurokarier.ur.edu.pl/.
2.Przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu następuje z chwilą zarejestrowania się na
portalu Biura Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego.
3. Korzystanie przez Użytkowników z portalu Biura Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego, jest
bezpłatne.
§2
Prawo do korzystania z portalu Biura Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego mają
w szczególności:
1) studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego,
2) absolwenci Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz jego pracownicy,
3) pracodawcy oraz instytucje szkoleniowe,
4) studenci i absolwenci innych uczelni.
§3
Wśród treści, publikowanych w portalu Biura Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego mogą
znaleźć się, między innymi, następujące informacje:
1)oferty pracy / praktyk / staży;
2) wizytówki firm, będące informacją o nich, jako potencjalnych pracodawcach;
3) aktualności z rynku pracy: raporty, analizy, wyniki badań, itp.;
4) informacje o bezpłatnych szkoleniach, warsztatach, itp.;
5) informacje o działalności organizacji, które mogą pozytywnie wpływać na rozwój
zawodowy oraz osobisty odbiorców portalu,
6) w przypadku studentów i absolwentów dane w postaci Curriculum Vitae.
§4
1. Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji
lub do usunięcia informacji (ogłoszenia i informacji w aktualnościach) ze strony
http://biurokarier.ur.edu.pl/ bez podania przyczyny.
2. Użytkownicy mają prawo zgłaszać wszelkiego rodzaju błędy i nieprawidłowości dotyczące
poprawnego działania portalu oraz treści w nim umieszczonej na adres:
biurokarier@ur.edu.pl.
OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§5
1. Uniwersytet Rzeszowski nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń dodawanych
przez Pracodawców, a także oferowane przez nich warunki pracy.Wszelkie nieporozumienia

powinny więc być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania
Uniwersytetu Rzeszowskiego w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
2. Uniwersytet Rzeszowski nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu
wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców
internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
3. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub
uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu.
4. Uniwersytet Rzeszowski nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych
działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności korzystania przez niego
z systemu ofert w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub Regulaminem oraz
szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
5. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub
zaniechania zmierzające do jego obejścia.
SKŁADANIE I PUBLIKOWANIE OGŁOSZEŃ W SERWISIE
§6
1. W celu zamieszczenia oferty pracy na stronie http://biurokarier.ur.edu.pl/ należy dokonać
rejestracji firmy w strefie pracodawców Biura Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego,
a następnie wypełnić formularz oferty pracy. Ogłoszenie zostanie opublikowane po
zatwierdzeniu przez pracownika Biura Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego.Oferta jest
umieszczona na czas określony przez firmę.
2.Dane rejestracyjne firmy podawane są do wiadomości Administratora portalu.
3. Podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych rejestracyjnych może skutkować odmową
akceptacji firmy, a tym samym odmową przyjęcia ofert tej firmy.
4. Zabronione jest ujawnianie osobom trzecim danych dostępowych do swojego konta,
w postaci identyfikatora i hasła.
5. Zabronione jest publikowanie ofert w celach innych niż selekcja i rekrutacja pracowników.
Uniwersytet Rzeszowski nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby
trzecie.
6. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień Regulaminu ostateczna decyzja o publikacji
każdej oferty zawsze zależy od pracownika Biura Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego, który
administruje danymi z portaluhttp://biurokarier.ur.edu.pl/.
7. Niedozwolone jest zamieszczanie w ogłoszeniach i ofertach w portalu
http://biurokarier.ur.edu.pl/ i we wszelkich miejscach dostępnych na łamach portalu treści
niezgodnych z prawem, nawołujących do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę,
pochodzenie lub wyznanie, treści o charakterze lub oddźwięku wulgaryzmów,
nieprzyzwoitości, profanacji lub w inny sposób kontrowersyjnych, treści naruszających dobra
osobiste lub prawa podmiotowe innych osób lub podmiotów, treści stanowiące formę
karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu albo
naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące
instrukcje dotyczące działalności niezgodnej z prawem.
8. W portalu Biura Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego nie mogą być publikowane treści
o charakterze komercyjnym (np. o płatnych szkoleniach).

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH W SERWISIE
§7
1. Studenci/Absolwenci:
a. Akceptacją kont tej grupy użytkowników zajmują się pracownicy Biura Karier
Uniwersytetu Rzeszowskiego, po uprzedniej rejestracji i uzyskaniu od studenta/absolwenta
zgody
na
przetwarzanie
danych
osobowych.
b. Student/absolwent samodzielnie wprowadza do systemu swoje dane, takie jak: imię,
nazwisko, data i miejsce urodzenia, dane adresowe, telefon, mail, informacje o odbywanych
lub zakończonych studiach na danej uczelni: kierunek, program studiów, rok rozpoczęcia i
ukończenia, przedmioty, oceny, informacje o pracy dyplomowej,umiejętności IT, znajomość
języków, odbyte kursy, zdobyte specjalności, doświadczenie zawodowe, preferencje
zawodowe oraz dane do logowania w systemie.
2. Pracodawcy:
a. Akceptacją kont tej grupy użytkowników zajmują się pracownicy Biur Karier Uniwersytetu
Rzeszowskiego, po uprzedniej rejestracji i uzyskaniu od pracodawcy zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
b. Pracodawca samodzielnie wprowadza do systemu swoje dane, takie jak: nazwa firmy, opis
firmy, branża, numer NIP, adres, dane kontaktowe oraz dane do logowania w systemie.
c. Poza danymi dotyczącymi firmy w bazie danych serwisu przechowuje się informacje o
ofertach udostępnianych przez pracodawcę. Oferty są wprowadzane przez pracodawców i
zawierają takie informacje jak: rodzaj pracy, stanowisko, kategoria stanowiska pracy,
wymagania, typu znajomość języków, ukończone studia, doświadczenie, kompetencje
zawodowe.
3. Portal http://biurokarier.ur.edu.pl/dodatkowo gromadzi informacje o takich zdarzeniach
jak: zalogowanie i wylogowanie określonego użytkownika, wysłanie maila kontaktowego do
pracodawcy w odpowiedzi na ofertę, przekazanie maila do studenta/absolwenta przez Biuro
Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego. Są w nim również przechowywane konta dostępowe
pracowników Biura KarierUR.
§8
1. Oferty zamieszczone przez przedstawicieli firm są udostępniane wszystkim
zarejestrowanym użytkownikom z grup studenci/absolwenci oraz pracownicy Biura Karier
UR, przy czym studenci/absolwenci widzą wyłącznie oferty zaakceptowane przez
pracowników Biura Karier UR.
2. Jeżeli student/absolwent nie chce otrzymywać ofert zamieszczonych przez pracodawców
należy zaznaczyć odpowiednie pole na swoim koncie w portalu http://biurokarier.ur.edu.pl/.
3. Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego zastrzega sobie możliwość rozsyłania drogą
elektroniczną newsletterów zawierających informacje o szkoleniach i warsztatach, Targach
Pracy, spotkaniach rekrutacyjnych z pracodawcami, konferencjach i innych wydarzeniach
związanych z rynkiem pracy. W przypadku braku chęci otrzymywania w/w materiałów
należy zaznaczyć odpowiednie pole na swoim koncie w portalu http://biurokarier.ur.edu.pl/.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§9
1. W zasobach portalu gromadzone i przetwarzane są dane osobowe jego Użytkowników,
podawane przez Użytkowników wyłącznie w sposób dobrowolny (wypełniając formularz
rejestracyjny).
2. Administratorem tych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie, przy ul.
Rejtana 16c, w celu zarządzania portalem Biura Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego.
ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH
§10
1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Zmiana danych osobowych jest dokonywana przez właściciela danych. Cofnięcie zgody na
przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania
z Portalu Biura Karier.
2. Student/absolwent może w każdej chwili usunąć swoje dane z portalu Biura Karier
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Może to zrobić osobiście rejestrując się na swoje konto lub
przez Pracownika Biura Karier. Wówczas należy przesłać prośbę o usunięcie z portalu na
adres biurokarier@ur.edu.pl.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§11
1. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

