
Regulamin konkursu „Jestem pracodawcą przyszłości” 

 

I. CEL KONKURSU 

1. Celem konkursu jest Promocja Akademickiego Biura Karier oraz zapoznanie się studentów  

z ofertą i programem ABK na rok akademicki 2018/2019. 

II. ORGANIZATORZY 

1. Organizatorem konkursu jest Akademickie Biuro  Karier Uniwersytetu Pedagogicznego  

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.  

III. UCZESTNICY 

1. Konkurs jest przeznaczony dla studentów  I i II stopnia studiów stacjonarnych  

oraz jednolitych magisterskich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie. 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Konkurs „Jestem pracodawcą przyszłości” polega na uruchomieniu wyobraźni i przeniesieniu 

się do roku 2040. W tym czasie jesteśmy już szanowanymi pracodawcami poszukującymi 

pracowników do swojej firmy. Kogo szukamy, kto będzie nam potrzebny w 2040 roku?  

2. Pod postem  konkursowym na profilu Akademickiego Biuro Karier Uniwersytetu 

Pedagogicznego na portalu Facebook należy zamieścić propozycję oferty pracy. Osoba 

biorąca udział w konkursie staje się pracodawcą przyszłości i zamieszcza ofertę pracy. 

Maksymalna ilość znaków: 1600 

3. Czas trwania konkursu: 1  - 18 października 2018 r. 

4. Każdy uczestnik może zamieścić tylko jeden komentarz ze swoją wersją oferty pracy. 

V. NAGRODY 

1. Nagrody – Krakowska wersja gry MONOPOLY – 1 sztuka, kubek termiczny -  

1 sztuka, zestawy gadżetów - 3 sztuki 

2. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury, w skład którego wejdą pracownicy 

Akademickiego Biura Karier. Organizator nie dopuszcza możliwości kwestionowania decyzji 

Jury. 

3. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi podczas Tygodnia Akademickiego Biura Karier, 19 

października 2018 r. o godzinie 12.00. 
 

VI.  INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych 

Na podstawie art. 13 (lub/i) 14 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)  

(Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. – dalej: RODO lub Rozporządzenie), informujemy, że: 

 



1. Administrator Danych Osobowych: 

Administratorem Danych Osobowych Uczestników „Konkursu wiedzy o historii i kulturze USA” jest 

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, strona 

internetowa: www.up. krakow.pl). Z administratorem danych osobowych można kontaktować się 

poprzez adres e-mail: info@up.krakow.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany  

w zdaniu pierwszym. 

2. Inspektor Ochrony Danych: 

Uczestnicy mogą skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony 

Danych w sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres elektroniczny iod@up.krakow.pl, lub adres 

Administratora Danych, wskazany w pkt 1. 

3. Cele przetwarzania danych osobowych: 

Uczelnia  przetwarza dane osobowe w ramach: 

a) wykonywania czynności zgodnie z udzieloną przez uczestników zgodą - art. 6 ust. 1 lit a) 

Rozporządzenia (UE) w celu: 

 organizacji i realizacji konkursu „Jestem pracodawcą przyszłości”, 

 wykonania i opublikowania materiałów dokumentujących przeprowadzenie konkursu,  

w tym wręczenia nagród (zdjęcia, nagrania);  

 w celach kontaktowych (ustalenia szczegółów organizowanego konkursu  

lub w przypadku wyrażenia zgody na przyszłość: informowania o planowanych innych 

tego typu przedsięwzięciach w kolejnych latach). 

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym uprawnionym do 

przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem 

powierzonego im zadania.  

5. Okres przechowywania danych osobowych uczestników:  

I. Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia (UE),  

tj. odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach organizacji i realizacji 

Konkursu będą przechowywane jedynie przez okres trwania konkursu i/lub w celach 

archiwalnych zgodnie z właściwymi przepisami prawa. W przypadku wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji  

o kolejnych przedsięwzięciach, dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. 

„Oświadczenia o wycofaniu zgody” należy przesłać na adres korespondencyjny 

Administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na adres poczty 

elektronicznej: info@up.krakow.pl. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Uczestnicy mają prawo do: 

 dostępu do swoich danych (informacji o przetwarzanych przez Administratora Danych),  

w tym uzyskania kopii danych. Prawo będzie realizowane w zakresie technicznie i prawnie 

możliwym, 

 sprostowania (poprawiania danych, gdy są niezgodne z stanem rzeczywistym), 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych prawem. 

 Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Uczestnicy mają prawo  

do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, 

które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędnym warunkiem 

udziału w przygotowaniu i realizacji Konkursu. 

7. Instytucja nadzorcza w zakresie danych osobowych: 

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Uczestnicy, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia, mają prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega, że  wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mające na celu wpłynięcie 

na wyniki konkursu, są zabronione. W przypadku powzięcia uzasadnionego przypuszczenia, 

że uczestnik konkursu dopuścił się praktyk nieuczciwej rywalizacji lub w inny, niegodny 

studenta Uniwersytetu Pedagogicznego, sposób wpłynął lub próbował wpłynąć na wynik 

konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia z Konkursu. 

 

2. W razie stwierdzenia, że podczas konkursu mogło dojść do naruszenia zapisów niniejszego 

regulaminu, dobrych obyczajów lub zachowania uchybiającego godności studenta 

Uniwersytetu Pedagogicznego Organizator przekaże stosowne informacje komisji 

dyscyplinarnej.  

 

3. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na zamieszczenie swojego imienia i nazwiska 

oraz wizerunku na stronach internetowych jednostek Uniwersytetu Pedagogicznego im. 

Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz w mediach i portalach społecznościowych w 

związku z jej udziałem w konkursie Jestem pracodawcą przyszłości, zgodnie z art. 81 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity DZ. 

U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm) oraz art. 6 ust. 1lit. a RODO.  

4. Wszelkie kwestie nieuregulowane  w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

5. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie podczas 

trwania konkursu.  

 

 

 

 

 

 

 

 


