
Polityka prywatności i Cookies Biura Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu 

Nasza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników 

korzystających ze strony internetowej biurokarier.amu.edu.pl  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań. 

2. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z 

(RODO) Rozporządzeniem 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  (Dz. U. UE L 119/1 z 

dnia 4 maja 2016 r.), dalej jako „RODO”.  

3. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy -  

iod@amu.edu.pl. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) dostarczania studentom i absolwentom UAM informacji o rynku pracy 

i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,   

b) zbierania, klasyfikowania i udostępniania ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,  

c) prowadzenia bazy danych studentów i absolwentów UAM zainteresowanych 

znalezieniem pracy,  

d) pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne 

miejsca pracy oraz staże zawodowe, 

e) pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, 

f) prowadzenia działań promujących Biuro Karier UAM (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 

ustawy prawo telekomunikacyjne).  

Dane pracodawców (firm, instytucji, organizacji) uzyskane przez Biuro Karier UAM w 

związku z organizacją Targów Pracy, webinarów, szkoleń i innych wydarzeń będą 

wykorzystane wyłącznie w celu realizacji uzgodnionych usług oraz do kontaktu w 

przypadku możliwości zorganizowania przez pracodawcę kolejnych wydarzeń. 

5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych studentów / absolwentów jest art. 6 

ust. 1 lit. e RODO w zw. z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
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i nauce. Podstawą do przetwarzania danych pracodawców jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

– Pani/Pana zgoda.  

6. Podanie danych osobowych lub kontaktowych jest dobrowolne, jednak konieczne w 

celu udzielenia odpowiedzi lub realizacji usługi. Odmowa podania wymaganych danych 

osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości realizacji usługi (np. przesłania 

oferty, udzielenia odpowiedzi, czy też umówienia się na rozmowę doradczą). 

7.  Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. W przypadku pracodawców poszukujących 

pracowników - praktykantów oraz stażystów za pośrednictwem Biura Karier 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biuro Karier może przekazać dane 

kontaktowe zawarte w ofertach pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji użytkownikom Strony Biura Karier UAM. 

8.  Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy: 

• Dane osobowe studenta rejestrującego się w bazie ofert pracy będą przetwarzane 

przez okres jednego roku (po czym konto zostanie automatycznie usunięte) lub do 

momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (dotyczy danych przetwarzanych 

w celach marketingowych) / wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  (w zależności 

od tego, co nastąpi wcześniej). 

• Dane kontaktowe pracodawcy rejestrującego się w bazie w celu zamieszczania ofert 

pracy, praktyk i staży będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych, co jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez pracodawcę 

żądania usunięcia konta. W przypadku innych usług – również do czasu cofnięcia 

udzielonej zgody na przetwarzanie danych w określonym celu lub zgłoszenia sprzeciwu 

wobec przetwarzania (np. w celach marketingowych).  

9. Każdy Użytkownik ma prawo do: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 17 RODO,  



d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 18 RODO, 

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach 

przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO, 

f) prawo do przenoszenia danych osobowych - przysługuje w ramach przesłanek 

i na warunkach określonych w art. 20 RODO, 

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych),  

h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w stosunku do danych 

osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma 

Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została 

udzielona zgoda). 

10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu, stosownie do art. 22 

RODO. 

11. Podczas rejestracji do serwisu samodzielnie ustala Pani/Pan swój login i hasło oraz 

zobowiązuje się Pani/Pan do ochrony tych instrumentów przed dostępem osób 

trzecich. 

12. Biuro Karier będzie mogło wysyłać drogą elektroniczną do Pani/Pana materiały 

informacyjne, promocyjne związane z działalnością Biura Karier UAM, jeżeli wyrazi 

Pan/Pani na to zgodę. 

13. Dane osobowe przechowywane są w bazie danych, w której zastosowano środki 

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne 

do ważności przechowywanych danych osobowych zgodnie ze standardami i 

wytycznymi, w szczególności z RODO. 

14. Strona używa plików „cookies”. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby 

odwiedzającej stronę. Administrator uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych 

w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.  

Przeglądarki internetowe domyślnie przechowują pliki „cookies” w urządzeniu 



końcowym Użytkownika. W ustawieniach przeglądarki można ograniczyć lub wyłączyć 

dostęp plików „cookies”. W przypadku skorzystania z tej opcji niektóre funkcje mogą 

być ograniczone lub niedostępne. 

15. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności umożliwia korzystanie ze Strony, ale 

uniemożliwia pozostawienie swoich danych osobowych i świadczenia usług.  

16. Przyjęcie do wiadomości niniejszych zasad następuje z chwilą zarejestrowania się na 

portalu Biura Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

17. Biuro Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zastrzega sobie prawo 

do zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki 

Prywatności na stronie Biura Karier UAM. 


