Załącznik do Zarządzenia nr 84/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania
z serwisu Biura Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU BIURA KARIER
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Biura Karier Uniwersytetu
Rzeszowskiego: http://biurokarier.ur.edu.pl/.
2. Korzystanie z serwisu Biura Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego jest bezpłatne.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) serwisie – rozumie się przez to platformę internetową udostępnianą przez Biuro
Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego do świadczenia przez Uniwersytet Rzeszowski
pośrednictwa pracy, praktyk, staży, poradnictwa zawodowego, kontaktu
z pracodawcami lub w celu uzyskania informacji o działaniach Biura Karier UR drogą
elektroniczną;
2) kandydacie, kliencie Biura Karier UR – rozumie się przez to osobę fizyczną, studenta,
absolwenta lub inną osobę fizyczną użytkującą serwis w celu skorzystania
z pośrednictwa pracy, praktyk, staży, poradnictwa zawodowego, kontaktu
z pracodawcami lub w celu uzyskania informacji o działaniach Biura Karier UR;
3) pracodawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z serwisu i oferującą
miejsca pracy, praktyk, stażu lub wolontariatu adresowane do kandydatów (klientów
Biura Karier UR);
4) użytkowniku – rozumie się przez to pracodawcę lub kandydata (klient Biura Karier
UR) posiadającego konto w serwisie;
5) ofercie – rozumie się przez to ofertę pracy, praktyki, stażu, wolontariatu
zamieszczoną przez pracodawcę w serwisie;
6) koncie – rozumie się przez to zbiór zasobów, funkcji i uprawnień utworzonych dla
użytkownika w ramach serwisu;
7) profilu – rozumie się przez to zespół informacji i danych opisujących użytkownika,
przekazywanych przez niego dobrowolnie w ramach funkcjonalności konta.
INFROMACJE O SERWISIE
§2
1. Serwis Biura Karier UR przeznaczony jest do:
1) prezentowania ofert pracy, praktyk i staży zgłaszanych przez pracodawców oraz
przekazywania ich studentom i absolwentom Uniwersytetu Rzeszowskiego;
2) dostarczania informacji z rynku pracy, funkcjonowania Biura Karier UR oraz
pozostałych zagadnień związanych z karierą zawodową studentów;

3) przeprowadzenia zapisów na wydarzenia organizowane i współorganizowane przez
Biuro Karier UR.
2. Prawo do korzystania z serwisu Biura Karier UR mają w szczególności:
1) studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego;
2) absolwenci Uniwersytetu Rzeszowskiego;
3) pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego;
4) pracodawcy;
5) instytucje szkoleniowe;
6) studenci i absolwenci innych uczelni.
§3
1. W serwisie Biura Karier UR publikowane są w szczególności:
1) oferty pracy / praktyk / stażu;
2) profile pracodawców, będące informacją o nich jako potencjalnych
pracodawcach;
3) aktualności z rynku pracy: raporty, analizy, wyniki badań, itp.;
4) informacje o szkoleniach, warsztatach, kursach itp.;
5) informacje o działalności organizacji, które mogą pozytywnie wpływać na rozwój
zawodowy oraz osobisty odbiorców serwisu;
6) profile zawodowe kandydatów.
2. Zamieszczanie w serwisie treści o charakterze komercyjnym (np. o płatnych
szkoleniach, kursach) jest niedozwolone.
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OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§4
Niedozwolone jest wprowadzania do serwisu treści niezgodnych z prawem, treści
dyskryminujących, naruszających dobra osób trzecich, a także treści niezwiązanych
z obszarem zawodowym. Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo usuwania
takich treści publikowanych w serwisie, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.
Biuro Karier UR zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika, którego
działania zostały uznane za szkodliwe dla Uniwersytetu Rzeszowskiego lub niezgodne
z treścią Regulaminu.
Niedozwolone jest przekazywanie osobom trzecim danych dostępowych do konta
użytkownika (loginu i hasła).
Uniwersytet Rzeszowski nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń dodawanych
przez pracodawców, a także oferowane przez nich warunki pracy. Wszelkie wątpliwości
z tego wynikające powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami,
bez udziału Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Uniwersytet Rzeszowski nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu
wywołany awariami niespowodowanymi działaniami Uniwersytetu Rzeszowskiego,
przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych,

utratą danych (jeżeli nie nastąpiła z winy Uniwersytetu Rzeszowskiego) lub wskutek
działań siły wyższej.
6. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub
uniemożliwiających prawidłowe działanie serwisu.
7. Uniwersytet Rzeszowski nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych
działaniami lub zaniechaniami użytkownika, w szczególności korzystania przez niego
z serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub Regulaminem oraz
szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
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UMIESZCZANIE W SERWISIE OGŁOSZEŃ PRZEZ PRACODAWCÓW
§5
Biuro Karier UR zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub do usunięcia
informacji
(ogłoszenia
i
informacji
w
aktualnościach)
ze
strony
http://biurokarier.ur.edu.pl/, jeżeli będą one sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami,
powagą instytucji Uniwersytetu Rzeszowskiego lub niniejszym Regulaminem.
Użytkownicy mają prawo zgłaszać wszelkiego rodzaju błędy i nieprawidłowości
dotyczące poprawnego działania serwisu oraz treści w nim umieszczonej na adres:
kariera@ur.edu.pl.
Pracodawca może posiadać jednocześnie jedno konto w serwisie. Wyjątki w tym
zakresie mogą wystąpić po uzgodnieniu z operatorem serwisu – Biurem Karier UR.
W celu zamieszczenia oferty na stronie http://biurokarier.ur.edu.pl/ należy dokonać
rejestracji w strefie pracodawców Biura Karier UR, a następnie wypełnić formularz
oferty pracy. Ogłoszenie zostanie opublikowane po zatwierdzeniu przez pracownika
Biura Karier UR (w ciągu 24 h w dni robocze, tj. w dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Oferta jest umieszczona na czas
określony przez pracodawcę.
Dane rejestracyjne pracodawcy podawane są do wiadomości administratora portalu.
Podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych rejestracyjnych może skutkować
odmową akceptacji rejestracji pracodawcy, a tym samym odmową przyjęcia ofert tego
pracodawcy.
Zabronione jest publikowanie ofert w celach innych niż selekcja i rekrutacja
pracowników. Uniwersytet Rzeszowski nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie
tego zakazu przez osoby trzecie.
Biuro Karier UR zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczania w serwisie ofert oraz
profili pracodawców, których treść lub działalność może godzić w powagę instytucji,
jaką jest Uniwersytet Rzeszowski.
Korzystanie z serwisu wiąże się z możliwością otrzymywania materiałów
informacyjnych Biura Karier UR związanych z jego działalnością (newsletter w formie
elektronicznej). W celu rezygnacji z otrzymywania materiałów należy wyłączyć tę opcję
w ustawieniach profilu pracodawcy w serwisie, co skutkować będzie usunięciem adresu
e-mail z listy mailingowej newslettera.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

PRZETWARZANIE DANYCH W SERWISIE
§6
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania
z funkcjonalności serwisu.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do pełnego korzystania z Serwisu
(newsletter, dostęp do publikacji profilu pracodawcy, profilu kandydata, ofert pracy,
praktyk, i stażu, możliwość przeglądania bazy kandydatów czy bazy pracodawców).
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):
a) administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana
16 c, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora,
b) aktualne dane kontaktowe do inspektora ochrony danych dostępne są pod
numerem +48 17 872 34 39, +48 17 872 36 46 oraz adresem e-mail: iod@ur.edu.pl .
Biuro Karier UR gromadzi, przechowuje, wykorzystuje dane osobowe w takich celach
jak:
1) przyjmowanie zgłoszeń oraz zarządzania ofertami pracy, praktyk, staży w celu ich
publikacji w serwisie Biura Karier UR;
2) wysyłka newslettera (jeżeli podczas rejestracji użytkownik wyraził zgodę na jego
otrzymywanie i później jej nie wycofał);
3) tworzenie dla własnych celów statystyk z serwisu dotyczących m.in. liczby
zarejestrowanych pracodawców, kandydatów, liczby ofert, praktyk, staży itp.;
4) umożliwienie bezpośredniej komunikacji między kandydatem a doradcami
zawodowymi Biura Karier UR w celu umawiania spotkań z zakresu doradztwa
zawodowego;
5) przeprowadzania analiz oferty Biura Karier UR i potrzeb jej odbiorców w celu
dostosowywania usług.
Dane osobowe użytkownika przetwarzane będą do momentu usunięcia konta,
a w przypadku subskrypcji newslettera – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych w tym celu.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest ich zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO).
Rejestrując się do bazy:
a) wyraża się zgodę na przetwarzanie a w tym także przechowywanie danych
osobowych przez Uniwersytet Rzeszowski.
b) należy zapoznać się uważnie z klauzulą informacyjną, zawierającą informacje na
temat naszych celów i zasad przetwarzania danych osobowych.
c) podczas rejestracji do serwisu samodzielnie ustala się swój login oraz hasło
i zobowiązuje się do ochrony tych instrumentów przed dostępem osób trzecich.

8. Użytkownik posiada prawo do: żądania od administratora danych dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych. W tym wypadku poinformuje o tym fakcie Biuro Karier UR e-mailem, na adres:
kariera@ur.edu.pl.
9. Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie.
10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że dane
osobowe użytkownika przetwarzane są przez administratora danych niezgodnie
z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do utworzenia konta
w serwisie Biura Karier UR.
12. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje dane z serwisu Biura Karier UR. Może to
zrobić osobiście, logując się na swoje konto lub przez pracownika Biura Karier. Wówczas
należy przesłać prośbę o usunięcie z portalu na adres kariera@ur.edu.pl.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7
1. Zmiany do niniejszego Regulaminu wprowadzane są w drodze zarządzenia Rektora.
2. Użytkownik, który nie wyrazi zgody na zmiany do Regulaminu, nie będzie miał
możliwości korzystania z serwisu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Sylwester Czopek

