Regulamin
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO SERWISU BIURA
KARIER I MONITOROWANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW
Informacje ogólne
1. Regulamin dotyczy Internetowego Portalu - Biuro Karier, znajdującego się pod
internetowym adresem www.bk.sggw.pl zwanego dalej Portalem;
2. Właścicielem portalu jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 02-787
Warszawa; ul. Nowoursynowska 166 - zwanym dalej SGGW w Warszawie;
3. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są:
a. reguły funkcjonowania Portalu i usługi świadczone użytkownikom Portalu,
b. odpowiedzialność użytkowników Portalu,
c. zasady ochrony danych osobowych użytkowników Portalu;
Użytkownik portalu, konta i kategorie
4. Użytkownikiem portalu może być osoba pełnoletnia;
5. W ramach portalu użytkownik otrzymuje możliwość bezpłatnego utworzenia konta oraz
wyboru kategorii użytkownika umożliwiających dostęp do interaktywnych narzędzi
udostępnionych na stronach internetowych Portalu;
6. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu powinien zapoznać się z
Regulaminem Portalu;
7. Utworzenie konta oznacza:
a. zapoznanie się, zrozumienie i zaakceptowanie treści Regulaminu
b. zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika
zamieszczonych w profilu użytkownika w celach związanych z funkcjonowaniem portalu
oraz w celach statystycznych (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, Dz. U. Nr 144, poz. 1204 oraz z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie
Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.);
c. akceptację wykorzystania adresu poczty internetowej podanego w trakcie rejestracji jako
kanału informacyjnego związanego z użytkowaniem Portalu;
8. W trakcie zakładania konta w portalu użytkownik określa identyfikator (adres e-mail) i
hasło dostępu umożliwiające korzystanie z Portalu, a także wybiera kategorię użytkownika;
9. Wprowadza się dwie kategorie użytkowników:
- Student/absolwent
- Pracodawca
10. Identyfikatorem użytkownika jest adres e-mail;
11. Na podany w trakcie rejestracji adres poczty internetowej użytkownika będą wysyłane
wszelkie powiadomienia związane z korzystaniem użytkownika z portalu;
Uprawnienia użytkowników
12. Każda osoba wizytująca portal ma możliwość:
a. Dostępu do artykułów związanych z tematyką dotycząca rynku pracy, aktualnymi
trendami, wymaganiami aplikacyjnymi, analizami zatrudnienia etc.;
b. Dostępu do zgromadzonych na portalu materiałów o aktualnych projektach, programach
rekrutacyjnych i innych przedsięwzięciach dla studentów/absolwentów organizowanych przez
pracodawców;
c. Dostępu do informacji dla studentów/absolwentów o planowanych warsztatach, targach
pracy, szkoleniach i spotkaniach z pracodawcami;

d. Dostępu do ofert pracy, katalogu pracodawców;
e. Dostępu do artykułów o charakterze informacyjnym;
13. Zarejestrowany Użytkownik Student/absolwent ma dodatkowo możliwość:
a. utworzenia dokumentów aplikacyjnych cv;
b. uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych - aplikacja do publikowanych ofert pracy,
praktyk, staży, związanego ze świadomym ujawnieniem pełnych informacji zawartych w
profilu użytkownika, użytkownikowi Pracodawca, do oferty którego aplikuje;
c. otrzymania zaproszenia do aplikacji od dowolnego użytkownika Pracodawca na
opublikowaną przez użytkownika Pracodawca ofertę;
d. wyszukiwania ofert zgodnie z założonymi kryteriami;
g. subskrypcji newslettera;
14. Zarejestrowany Użytkownik Pracodawca ma możliwość:
a. rejestracji w bazie oraz w katalogu pracodawców;
b. publikacji ogólnodostępnej wizytówki własnej firmy wraz ze znakiem graficznym;
c. złożenia, modyfikacji i archiwizacji ofert pracy, praktyki, stażu,
d. wyszukiwania wg własnych kryteriów i przeglądaniu udostępnionych pracodawcom, profili
użytkowników student/absolwent;
e. zaproszenia użytkownika student/absolwent do aplikacji na złożoną ofertę pracy;
f. korzystania z aplikacji użytkowników student/absolwent złożonych na opublikowaną ofertę
pracy;
15. Zarejestrowany Użytkownik Biuro Karier pełni funkcje moderatora i administratora.

Dane Osobowe
16. SGGW w Warszawie zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych
osobowych użytkowników portalu;
17. Każdy użytkownik ma nieograniczony dostęp do swoich danych osobowych łącznie z
możliwością ich weryfikowania, modyfikowania a także usunięcia swojego konta.
18. Właściciel Portalu nie będzie udostępniać, przekazywać ani sprzedawać wprowadzonych
przez użytkowników danych osobowych innym osobom lub instytucjom z wyjątkiem sytuacji,
gdy będzie to poprzedzone wyraźną zgodą lub życzeniem użytkownika;
Odpowiedzialność
19. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym
prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz z treścią niniejszego regulaminu;
20. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne
konto w Portalu Biuro Karier SGGW, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z
uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem;
21. Za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych w formularzach odpowiada
użytkownik umieszczający te dane;
22. SGGW w Warszawie (administrujący portalem - użytkownik Biuro Karier) ma prawo do
weryfikacji i korekty danych zawartych w formularzach wypełnianych przez użytkownika
pracodawca po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o stwierdzonych
nieprawidłowościach;
23. SGGW w Warszawie (administrujący portalem - użytkownik Biuro Karier) ma prawo do
usunięcia konta Użytkownika w przypadku korzystania z konta w sposób sprzeczny z
obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem;
24. SGGW w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez
użytkownika identyfikatora i/lub hasła do konta w Portalu osobom trzecim, niezależnie od

przyczyny;
25. SGGW w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, w tym utratę
danych, wynikające z awarii, przerw w funkcjonowaniu systemu z przyczyn technicznych lub
innych niezależnych od właściciela Portalu przyczyn;
26. SGGW w Warszawie zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zaprzestania
udostępniania możliwości tworzenia bezpłatnych kont w Portalu bez podania przyczyny po
uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji;
27. W razie zmiany którejkolwiek z funkcjonalności portalu lub wystąpienia innych ważnych
przyczyn, SGGW w Warszawie ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany
Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w
Portalu.
28. O zmianie Regulaminu SGGW w Warszawie może dodatkowo zawiadomić
Użytkowników publikując stosowną informację w Portalu
29. SGGW w Warszawie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
Regulaminie. Użytkownicy Portalu zostaną powiadomieni o każdej zmianie regulaminu
pocztą internetową na adres podany w profilu użytkownika. Zalogowanie się na konto
użytkownika po zmianie regulaminu oznacza zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację;
30. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa, a w szczególności wymienione w pkt 7.
31. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 maja 2016 roku.

