Regulamin dla uczestników wydarzenia
Giełda Pracy Online Uniwersytetu Opolskiego
§ 1. Postanowienia Ogólne
1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują Uczestników biorących udział w
Giełdzie Pracy Online, zwanej dalej Wydarzeniem bądź Giełdą Pracy.
Wydarzenie organizowane jest przez Akademickie Centrum Karier
Uniwersytetu Opolskiego z siedzibą przy ul. Katowickiej 87A, pok. 27 w Opolu
zwanym dalej organizatorem.
2. Wydarzenie odbywa na platformie MsTeams oraz na stronie internetowej
www.kariera.uni.opole.pl w czasie podanym przez organizatora do publicznej
wiadomości na stronie internetowej www.kariera.uni.opole.pl
3. Giełda Pracy jest w organizowana w pełni zdalnie, nie ma możliwości
fizycznego udziału w wydarzeniu.

§ 2. Warunki udziału Uczestnika w Giełdzie Pracy Online
1. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika
niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niestosowania się do
Regulaminu będzie pozbawiony dostępu do platformy umożliwiającej
uczestniczenie w Giełdzie Pracy.
3. Przez „uczestnictwo w Wydarzeniu” rozumie się dołączenie do wirtualnego
pokoju Giełdy Pracy Online.

§ 3. Obowiązki i prawa Organizatora
1. Organizator oraz współorganizator zapewnia Uczestnikom bezpłatne
uczestnictwo w wydarzeniu na stronie www.kariera.uni.opole.pl/.
2. Przewiduje się możliwość wcześniejszego zakończenia Wydarzenia, jeśli
pojawią się problemy techniczne niebędące winą organizatora. W przypadku
zaistniałej sytuacji, uczestnik nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec
organizatora ani współorganizatora.

§ 4. Obowiązki i prawa Uczestnika
1. Uczestnikami wydarzenia są studenci i absolwenci Uniwersytetu Opolskiego
oraz wszystkie osoby zainteresowane Wydarzeniem.
2. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania powszechnie obowiązujących
przepisów prawa i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wszelkich
regulaminów i wytycznych obowiązujących na platformie MsTeams.

3. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z wydarzenia w sposób do tego
przeznaczony. W szczególności zabronione jest powodowanie zakłóceń oraz
zagłuszanie osób prezentujących.
4. Uczestnik w czasie trwania wydarzenia zobowiązany jest do
podporządkowywania się poleceniom organizatora lub osób przez niego
upoważnionych.
5. Uczestnik zobligowany jest do podania wszystkich wymaganych danych,
zgodnie z informacjami w formularzu rejestracyjnym wydarzenia uprawniającym
do dołączenia do wirtualnego pokoju organizatora oraz współorganizatora, a
także do poszczególnych pokojów wystawców targowych. Ponadto, uczestnik
zobowiązuje się do podania danych prawdziwych.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Informacji o Giełdzie Pracy Online Uniwersytetu udzielają organizatorzy
wydarzenia za pośrednictwem mediów podanych na stronie internetowej
www.kariera.uni.opole.pl lub za pośrednictwem adresu mailowego
kariera@uni.opole.pl.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia Regulaminu na
Akademickiego Centrum karier Uniwersytetu Opolskiego i obowiązuje do
momentu oficjalnego zakończenia wydarzenia przez organizatora.
3. Regulamin
Wydarzenia
jest
dostępny
na
stronie
internetowej:
www.kariera.uni.opole.pl/pracodawcy/#gielda.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Wydarzenia lub
innych Wydarzeń towarzyszących, zastosowanie ma prawo powszechnie
obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 6. RODO
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Opolski
z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez
formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/, telefonicznie lub pisząc na
adres: Uniwersytet Opolski – Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
Kopernika 11a, 45-040 Opole.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych na potrzeby
Giełd Pracy Uniwersytetu Opolskiego oraz wystawców Giełdy Pracy
Uniwersytetu Opolskiego i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza wyżej
wymienionymi.

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. a
Rozporządzenia, czyli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w
formie wyraźnego działania potwierdzającego tj. uczestnictwa w Giełdzie Pracy
UO zgodnie z § 2 Regulaminu.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji ww. celu.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas potrzebny do
organizacji i realizacji wydarzeń lub do czasu wycofania zgody.
7. Dane przedstawione w pokojach udostępnianych Wystawcom Targowym mogą
służyć Wystawcom do dalszych celom rekrutacyjnych, Administratorem tych
danych staje się Wystawca Targowy.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz poprawienie
danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, do usunięcia
danych („prawo do bycia zapomnianym”), oraz z zastrzeżeniem przepisów
prawa: prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do sprzeciwu przetwarzaniu danych.
9. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana
zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody można zrealizować poprzez przekazanie informacji na adres
organizatora: kariera@uni.opole.pl, lub kontakt z IOD na zasadach podanych w
pkt 2. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej
wycofaniem.
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane
osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.

