
Regulamin korzystania z serwisu 

§ 1 

Wstęp 

1. Niniejsze warunki  regulują stosunki pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym w 

Krakowie działającym poprzez Akademickie Biuro Karier  a użytkownikami Serwisu 

oraz określają prawa i obowiązki osób korzystających z serwisu abk.up.krakow.pl 

(Serwis). Korzystając z serwisu, użytkownik automatycznie akceptuje warunki 

regulaminu. 

 

2. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki 

Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności 

podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami 

udostępnianymi za pośrednictwem serwisu www.abk.up.krakow.pl 

 

3. Serwis jest własnością Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (UP).  

UP jest administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu. Akademickie 

Biuro Karier UP  zarządza serwisem w imieniu UP (ABK). 

 

4. Celem działania Serwisu jest przekazywanie ofert pracy, praktyk i staży od 

pracodawców, przekazywanie informacji związanych z działalnością UP, 

w szczególności z działalnością ABK, przekazywanie innych treści uznanych przez 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie za ważne z punktu widzenia rozwoju 

zawodowego użytkowników Serwisu. 

 

5. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Serwisu treści o charakterze 

bezprawnym oraz wykorzystywanie przez nich usług w Serwisie w sposób sprzeczny 

z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub interesy 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 

 

§ 2 

Definicje 

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy 

rozumieć w następujący sposób: 

 

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do 

niego, które wyraźnie się do niego odwołują; 

 

Serwis - serwis internetowy znajdujący się w pod adresem internetowym podanymi w 

§ 1, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szeregu elementów 

właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą 

elektroniczną na rzecz Użytkowników; 

 

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis. Uniwersytet 

Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest równocześnie 

http://biurokarier.p.lodz.pl/
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administratorem serwisu oraz administratorem danych osobowych. 

 

Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która skutecznie założy Konto 

w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto; 

Użytkownikami serwisu mogą być:  

 studenci wszystkich lat I i II stopnia studiów, jednolitych studiów 

magisterskich oraz studiów III stopnia na UP  (Studenci), 

 absolwenci UP (Absolwenci), 

 studenci i absolwenci innych uczelni  

 pracodawcy (osoby fizyczne i prawne, a także inne jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, które, spełniając wymogi prawne, 

zatrudniają pracowników oraz są zarejestrowanymi uczestnikami Serwisu; 

oferujące miejsca pracy praktyk i staży adresowane do studentów, 

absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) (Pracodawcy) 

 

 

Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez 

niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie; 

 

Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce 

w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i 

innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie 

 

Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę 

danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do 

Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Użytkownika w Serwisie; 

 

Baza użytkowników - zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie 

przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w 

uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą 

Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu; 

 

§ 3 

Warunki korzystania z Serwisu 

1. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne. 

 

2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu i prawo do poprawiania  swoich danych 

osobowych. 

 

3. W przypadku udostępnienia swojego loginu i hasła innej osobie, Użytkownik ponosi 

odpowiedzialność za działania tej osoby, tak jakby te działania podjął Użytkownik. 

 

 



§ 4 

Uczestnictwo w serwisie 

1. Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 18  lat, która 

po zaakceptowaniu postanowień  Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w 

Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.  

 

2. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie 

lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora. 

 

3. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, 

Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść 

Regulaminu. 

 

4. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury 

rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co 

oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a 

tym samym zablokować Konto Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje 

będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść 

Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.  

 

5. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co 

spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta z Bazy Użytkowników jeżeli 

Administrator stwierdzi, iż:     a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu; 

    b) Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od 

ostatniego zalogowania; 

    c) Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą 

zostać wszystkie Konta Użytkownika; 

    d) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w 

Regulaminie; 

    e) Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona 

ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź 

też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i 

techniki powyższych niedozwolonych działań.  

 

6. UP, po wyrażaniu zgody przez Użytkownika na otrzymywanie Newslettera (zgodnie 

z RODO) będzie wysyłać na podany przez użytkownika adres e-mail treści związane 

z prowadzoną działalnością pośrednictwa pracy oraz działalnością edukacyjną. 

W szczególności będą to informacje o szkoleniach, spotkaniach z pracodawcami, 

wydarzeniach rekrutacyjnych oraz realizowanych programach edukacyjnych etc. 

Zgodę na otrzymywanie Newslettera można cofnąć logując się na założone konto w 

Serwisie. 

 

7. ABK zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do konta (poprzez jego 

dezaktywację) bez podania przyczyny. 

 

8. Zabronione jest zamieszczanie na stronie ABK UP treści niezgodnych z prawem, 

wulgarnych, naruszających prawa innych osób oraz mających charakter informacji 

handlowych. Za niezgodne z prawem będą uznane m. in. oferty dyskryminujące w 

szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, 



przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie i 

orientację seksualną (zgodnie z artykułem 183 a kp). 

 

9. Administrator zastrzega sobie prawo modyfikacji treści ogłoszeń i odmowy 

opublikowania ogłoszenia bez podania przyczyny. 

 

§ 5 

Zasady 

 

Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności do innych celów - 

sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu,  

a w szczególności niedozwolone jest: 

 

    a) rozpowszechnianie treści pornograficznych; 

    b) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej; 

    c) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej; 

    d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący 

stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub 

innych podmiotów trzecich; 

    e) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe 

przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające 

dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie 

poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie 

itp.)  

 

§ 6 

Reklamacje 

 

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub świadczonych usług mogą być 

reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi. 

 

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator 

zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona 

dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez 

Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach 

Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora. 

 

3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pisząc na adres email 

abk@up.krakow.pl 

 

 

4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta 

Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług 

Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na 

stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego 

działania samego Konta lub Serwisu.  

mailto:abk@up.krakow.pl


 

 

 

§ 7 

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność 

1. UP nie ponosi odpowiedzialności za:  

 treść oraz formę informacji zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, 

 treść merytoryczną ofert pracy, staży i praktyk zamieszczonych na stronie 

bezpośrednio przez Pracodawców, a także oferowane przez nich warunki 

pracy, 

 ewentualne szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub 

wynikowe związane z korzystaniem z Serwisu, 

 zawartość stron internetowych nie stanowiących własności ABK, do których 

odnośniki (linki) zostały zamieszczone na niniejszej Stronie, 

 nieprawidłowe wykorzystanie danych przez Pracodawcę, 

 szkody powstałe w wyniku awarii, błędów oraz problemów lub przerw 

w funkcjonowaniu Serwisu, 

 zdarzenia i wydarzenia jaki mogą mieć lub miały miejsce w świecie 

rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem 

Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn, 

 autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do 

Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym 

Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do 

zgodności ze stanem rzeczywistym. 

 

2. UP dokłada wszelkich starań, aby treści publikowane w Serwisie były rzetelne 

i wiarygodne, nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania 

zawartych w serwisie publikacji i wzorów. 

 

3. Użytkownik wyłącznie na własną odpowiedzialność korzysta z treści lub materiałów 

zamieszczonych w Serwisie. 

 

4. UP nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych usług oraz 

za skutki niewykonania lub niewłaściwego wykonania zaciągniętych przez 

Użytkowników zobowiązań. 

 

5. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis 

oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły 

bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną 

ingerencją Użytkowników lub osób trzecich. 

 

6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego 

wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania 

konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. 

 



7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych 

w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, 

dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich. 

 

§ 8 

Dane osobowe 

1. Dokonując Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie niezbędnym dla 

realizacji usług Serwisu zgodnie z zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1219) przez 

UP. 

 

2. Użytkownik Serwisu ma prawo do wglądu w przekazane dane osobowe oraz do ich 

modyfikacji. 

 

3. Dane osobowe Użytkowników gromadzone podczas rejestracji wykorzystywane są do 

autoryzacji konta Użytkownika, tj. umożliwienia Użytkownikom zalogowania się do 

systemu. Dane osobowe użytkowników Serwisu będą wykorzystane wyłącznie w 

celach związanych z działalnością Serwisu, tj.:  

a. identyfikacji użytkowników w momencie tworzenia konta, 

b. umożliwienia Studentom aplikowania do ofert pracy/praktyk/staży, 

c. umożliwienia użytkownikom korzystania z Newslettera, tj. przekazywania 

informacji związanych z działalnością Uniwersytetu Pedagogicznego w 

Krakowie, w szczególności z działalnością Akademickiego Biura Karier, 

d. umożliwienia Pracodawcom zamieszczanie ofert pracy, praktyk, staży, 

e. przekazywania użytkownikom Serwisu  informacji o współpracy w ramach 

realizowanych projektów, Targów Pracy, szkoleń i innych wydarzeń 

organizowanych przez ABK i UP. 

 

4. Użytkownik serwisu może dobrowolnie i samodzielnie aplikować do ofert 

zamieszczonych w serwisie., 

 

5. Pracodawca, który otrzymał dokumenty aplikacyjne od Użytkowników 

(Studentów/Absolwentów) w odpowiedzi na zamieszczoną ofertę zobowiązuje się do 

przestrzegania ochrony danych osobowych i zobowiązuje się do wykorzystywania ich 

w tylko w celach rekrutacyjnych. 

 

6. UP nie udostępnia danych osobowych Studentów i Absolwentów Pracodawcom i 

osobom trzecim. 

 

7. Po zalogowaniu użytkownika komunikacja pomiędzy przeglądarką, a serwerem będzie 

odbywać się po protokole https (szyfrowana za pomocą certyfikatu SSL). Dodatkowo 

bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. 

 

8. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika 

w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) jest 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z siedzibą 



przy ul. Podchorążych 2 (30-084 Kraków). 

 

9. Jednostka organizacyjną UP przetwarzającą dane osobowe na potrzeby 

funkcjonowania Serwisu jest Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Podchorążych 2 (30-084 

Kraków). 

 

10. W trakcie Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Serwisu 

wiadomości systemowych oraz informacji z zakresu, które obejmują usługi 

świadczone Użytkownikowi (Newsletter). Użytkownik otrzymuje Newsletter na 

podany adres e-mail. 

 

11. UP zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia 

problemu zakłócającego funkcjonowanie Konta lub Serwisu. 

 

12. Użytkownik ma również prawo zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych 

osobowych poprzez usunięcie konta Użytkownika z Serwisu. 

 

§ 9 

RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (RODO)* informuje się, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Pedagogicznym im. 

Komisji Edukacji narodowej w Krakowie, z siedzibą przy ul. Podchorążych 2, 30-084 

Kraków, 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji 

Edukacji narodowej  możliwy jest pod adresem e-mail: iod@up.krakow.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: publikacji ogłoszeń (dotyczy 

zarejestrowanych pracodawców), publikacji CV (dotyczy zarejestrowanych studentów/ 

absolwentów), 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c zgodnie z 

treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w szczególności na podstawie: 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z 

późn. zm.) 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  3 lat  (liczonych od dnia 

ostatniej aktywności na koncie pracodawcy lub studenta, po tym terminie konto wraz z 

danymi będzie kasowane), 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem 

zawarcia umowy, 



9) przy przetwarzaniu podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji. 

  

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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 – RODO). 

 

 

§ 10 

Zmiany Regulaminu 

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez 

Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w 

postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich 

dokonaniu. 

 

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego 

przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik 

powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po 

takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez 

Użytkownika. 

 

3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien 

powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić 

Administratora o takiej decyzji. 

 

4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą 

usunięcie Konta Użytkownika. 

 


