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REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU  AKADEMICKIEGO BIURA 

KARIER POLITECHNIKI OPOLSKIEJ 

 

 

§ 1 

 

1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: Regulamin), określa zasady korzystania z Portalu 

Akademickiego Biura Karier Politechniki Opolskiej (dalej jako: ABK).  
2. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o:  

1) Portalu Akademickiego Biura Karier – należy przez to rozumieć internetową 
platformę udostępnioną przez Akademickie Biuro Karier Politechniki Opolskiej 
(dalej jako: Portal);  

2) Użytkowniku – należy przez to rozumieć Pracodawcę lub Kandydata 
posiadającego zarejestrowane konto na Portalu;  

3) Pracodawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą, firmę, przedsiębiorstwo, instytucję  lub osobę prawną,  

a także inną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

korzystającą z Portalu i oferującą miejsca pracy, praktyk, stażu, wolontariatu lub 
innej współpracy adresowane do Kandydatów – osób z wykształceniem wyższym 

lub studentów;  
4) Ofercie – należy przez to rozumieć ofertę pracy, stażu, praktyk, wolontariatu lub 

innej współpracy zamieszczoną przez Pracodawcę w Portalu;  
5) Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną - Studenta lub Absolwenta 

Politechniki Opolskiej, korzystającą z Portalu w celu pośrednictwa pracy, 
praktyk, staży, poradnictwa zawodowego oraz uzyskania kontaktu z potencjalnym 

Pracodawcą. 

 

§ 2 

  
1. Głównym celem działania Portalu jest prezentowanie ofert pracy, praktyk, staży, 

wolontariatu lub innej współpracy, zgłaszanych przez Pracodawców i przekazywanie 

ich Kandydatom. Portal jest również platformą służącą do przekazywania informacji  

z rynku pracy, związanych z rozwojem kariery zawodowej oraz informacji 
związanych z funkcjonowaniem ABK.  

2. Portal dedykowany jest w szczególności: 

1) Studentom Politechniki Opolskiej; 

2) Absolwentom Politechniki Opolskiej; 

3) Pracodawcom. 

3. W Portalu mogą być zamieszczane następujące treści: 

1) oferty pracy / praktyk / staży / wolontariatu / inne oferty współpracy;   
2) profile Pracodawców; 

3) profile Kandydatów; 

4) aktualności z rynku pracy: raporty, analizy, wyniki badań, artykuły, itp.; 

5) informacje o ofercie ABK, w tym szkoleniach, warsztatach, informacje  

o działalności organizacji, które mogą pozytywnie wpływać na rozwój zawodowy 

oraz osobisty odbiorców Portalu. 

4. ABK nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, a także oferowane przez 

Pracodawców warunki pracy/ praktyk/ staży/ wolontariatu/ współpracy.   
5. Zakazuje się wprowadzania do Portalu treści niezgodnych z prawem, niezgodnych  

z prawdą, z dobrymi obyczajami, treści dyskryminujących, naruszających dobra 

osobiste osób trzecich, a także treści niezwiązanych z obszarem zawodowym. 
6. Zakazuje się wykorzystywania Portalu w sposób sprzeczny z prawem. 

7. ABK nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub 
zaniechaniami Użytkowników, w szczególności korzystania przez nich z Portalu  
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w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem oraz 
szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych. 

8. ABK nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu spowodowany 
awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców 

internetowych, utratą danych lub wskutek działania siły wyższej. 

 

§ 3 

 

1. W celu zamieszczenia oferty w Portalu należy dokonać rejestracji Pracodawcy 
(założyć konto Pracodawcy), a następnie wprowadzić do Portalu ofertę. Konto 
zostanie założone, a ogłoszenie zostanie opublikowane po zatwierdzeniu przez 
pracownika ABK. 

2. Podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych rejestracyjnych może skutkować  

odmową akceptacji konta, a tym samym odmową przyjęcia ofert.  

3. Zabronione jest ujawnianie osobom trzecim danych dostępowych do swojego konta  

w postaci loginu i hasła.   
4. Pracodawca ma możliwość otrzymywania aplikacji od kandydatów za pośrednictwem 

Portalu.  
5. Pracodawca jest zobowiązany do weryfikacji i określania statusu aplikacji 

napływających za pośrednictwem Portalu oraz poinformowania ABK o nawiązaniu 
współpracy z Kandydatem.  

6. ABK zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ofert oraz kont Pracodawców, 
które nie odpowiadają profilowi kształcenia na Politechnice Opolskiej lub pochodzą  

z trudnego do weryfikacji źródła. ABK zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji 
(ogłoszenia, konta) lub do usunięcia informacji z Portalu bez podania przyczyny.  

7. Użytkownicy mają prawo zgłaszać wszelkiego rodzaju błędy i nieprawidłowości               

dotyczące poprawnego działania Portalu oraz treści w nim umieszczonej na adres: 

abk@po.opole.pl. 

8. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień Regulaminu ostateczna decyzja  

o  publikacji każdej oferty należy do pracownika ABK.  
9.  Przyjęcie warunków Regulaminu następuje z chwilą założenia konta w Portalu i jest 

niezbędne do rejestracji i korzystania z Portalu. 

  
§ 4 

 

1. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Użytkownika jakichkolwiek elementów 

i treści Portalu, które wykraczają poza ich użycie określone w Regulaminie. 
Niedopuszczalne jest w szczególności: kopiowanie informacji zawartych w Portalu  

na inne strony internetowe, publikowanie, przesyłanie, modyfikacja, przechowywanie  
w innej bazie danych materiałów zawartych w Portalu.  

2. Niedopuszczalne jest przekazywanie osobom/podmiotom trzecim materiałów, danych 
zawartych w Portalu.  

3. Niedopuszczalne jest publikowanie ofert w celach innych niż̇ selekcja i rekrutacja 
Kandydatów. ABK nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez 

osoby trzecie.   
4. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania potencjalnie lub faktycznie utrudniające 

lub uniemożliwiające prawidłowe działanie Portalu.  
5. Administrator Portalu może zablokować konto Użytkownika w Portalu, jeżeli 

Użytkownik swym działaniem narusza Regulamin lub przepisy prawa.  
6. Za naruszenie postanowień Regulaminu uważa się̨ również̇ działania lub zaniechania 

zmierzające do jego obejścia. 
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§ 5 

 

1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do pełnego korzystania z Portalu 

(newsletter; publikacja treści; dostęp do konta Pracodawcy; dostęp do konta Studenta; 
dostęp do szczegółów ofert; możliwość przeglądania bazy Kandydatów; możliwość 

przeglądania bazy Pracodawców). Powyższe dane przetwarzane są w następujących 
celach:  
1) wysyłania newslettera (jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na jego otrzymywanie);  
2) przyjmowania zgłoszeń oraz zarządzania ofertami w celu ich publikacji na portalu 

ABK;  
3) tworzenia statystyk z Portalu dotyczących m.in. liczby Pracodawców  

i Kandydatów zarejestrowanych w Portalu, liczby ofert, liczby aplikacji;  
4) umożliwienia  bezpośredniej  komunikacji  na  linii  Pracodawca  –  Kandydat.   

2. Użytkownik samodzielnie ustala swój login oraz hasło podczas rejestracji  

do internetowej bazy i zobowiązuje się do należytego chronienia tych danych przed 

wglądem osób trzecich. 

3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych przez Politechnikę Opolską z siedzibą w Opolu 

45-758, ul. Prószkowska 76 w celu zarządzania Portalem i odbywa się na podst.  

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych).  

4. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska z siedzibą w 45-758 

Opole, ul. Prószkowska 76. Inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem 

iod@po.opole.pl. Pracodawca ma w każdej chwili prawo dostępu do swoich danych,  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi  

do organu nadzorczego oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez 

kontakt:  

1) telefoniczny, za pośrednictwem Akademickiego Biura Karier Politechniki 

Opolskiej pod numerem (77) 449 81 70 , 

2) w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej abk@po.edu.pl. 

5. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Portalu. Cofnięcie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości 

korzystania z Portalu. 

6. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem.   

7. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

8. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.   

9. Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy ABK, którzy posiadają 

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.  

10. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Portalu dotyczy osób fizycznych (w tym 

osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą). 
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§ 9 

 
1. Regulamin  może  być  w  każdym  czasie  zmieniony  jednostronnie  przez  ABK  

w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu jego 
opublikowania.  

2. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmieniony Regulamin, nie będzie miał 
możliwości korzystania z Portalu.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


