REGULAMIN BIURA KARIER I WSPÓŁPRACY Z ABSOLWENTAMI
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w inicjatywach realizowanych przez Biuro Karier i
Współpracy z Absolwentami Akademii Leona Koźmińskiego (dalej: Biuro), w szczególności
w doradztwie zawodowym, szkoleniach i testach psychometrycznych.
2. Uczestnikiem jest osoba, która zarejestrowała się do udziału w danej aktywności poprzez
dedykowany formularz zapisów lub inną przewidzianą dla danej aktywności drogą.
3. Aktywności
Biura
organizowane
są
zgodnie
z
opisem
na
stronie
www.kariera.kozminski.edu.pl.
ROZDZIAŁ II
UCZESTNICTWO W DORADZTWIE ZAWODOWYM
§2
Opłaty za doradztwo
1. Udział w doradztwie zawodowym jest bezpłatny dla studentów i absolwentów Akademii
Leona Koźmińskiego.
§3
Przyjmowanie zgłoszeń na doradztwo zawodowe
1. Zgłoszeń na doradztwo zawodowe można dokonywać poprzez specjalnie do tego
przygotowany formularz zapisów na stronie www.kariera.kozminski.edu.pl.
2. Po wypełnieniu formularza, doradca kontaktuje się z Uczestnikiem drogą mailową na
podany w formularzu adres poczty elektronicznej w celu ustalenia daty spotkania.
§4
Prawa i obowiązki uczestnika doradztwa zawodowego
1. W przypadku spóźnienia na umówioną konsultację powyżej 20 minut doradca ma prawo
zadecydować o nieodbyciu się konsultacji w danym terminie. Uczestnik ma prawo do
ponownego ustalenia terminu konsultacji jednak z uwzględnieniem kolejki pozostałych
studentów i absolwentów.

2. W przypadku niepojawienia się na spotkaniu bez wcześniejszej informacji Uczestnik ma
prawo do ponownego ustalenia terminu konsultacji, jednak automatycznie znajduje się na
końcu kolejki oczekujących na konsultacje studentów i absolwentów.
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§5
Dane osobowe uczestnika doradztwa zawodowego
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych(tekst jedn. Dz.U.
2015 r., poz. 2135 ze zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422), Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami
w celu organizowania i realizacji doradztwa zawodowego.
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych(tekst jedn. Dz.U.
2015 r., poz. 2135 ze zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422), Uczestnik korzystający z usług Biura
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Biuro w celu przesyłania
mu informacji handlowych dotyczących inicjatyw Biura drogą elektroniczną.
Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań
związanych z obsługą doradztwa zawodowego i informowania o ofertach przez Biuro
Karier i Współpracy z Absolwentami Akademii Leona Koźmińskiego.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie firmom współpracującym z Akademią Leona
Koźmińskiego przez Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami przekazanego do biura
CV. CV przesyłane będzie na życzenie firmy w związku z prowadzonymi przez firmy
współpracujące z Akademią procesami rekrutacyjnymi lub w ramach systemu
rekomendacji polegającego na przekazaniu CV wyróżniających się studentów
i absolwentów do firm odpowiadających ich profilowi (niekoniecznie w ramach aktualnie
prowadzonych procesów rekrutacyjnych). Każdorazowo firma będzie powiadamiana, aby
w kontakcie z Uczestnikiem informować o źródle, z którego firma otrzymała CV.
ROZDZIAŁ III
UDZIAŁ W SZKOLENIACH
§6
Zasady uczestnictwa w szkoleniach

1. Szkolenie rozumiane jest jako warsztat, wykład, trening, spotkanie z pracodawcą lub inne
wydarzenie, mające na celu wsparcie rozwoju zawodowego, organizowane przez Biuro
Karier i Współpracy z Absolwentami w Akademii Leona Koźmińskiego.
2. Informacje o szkoleniach oraz ich opisy umieszczane są w Kalendarzu Spotkań na stronie
www.kariera.kozminski.edu.pl.
3. Biuro zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie,
z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej,

nieobecność prelegenta, a także w przypadku liczby zgłoszeń uczestników mniejszej niż
minimalna ustalona z prelegentem.

§7
Odpłatność za szkolenia
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne dla studentów i absolwentów Akademii Leona
Koźmińskiego, chyba, że opis szkolenia na stronie www.kariera.kozminski.edu.pl stanowi
inaczej.
§8
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach zamkniętych
1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach zamkniętych (w których liczba uczestników jest
ograniczona) wymaga indywidualnej rejestracji przez specjalnie do tego przygotowany
formularz zapisów, każdorazowo zamieszczany wraz z opisem szkolenia na stronie
www.kariera.kozminski.edu.pl.
2. W przypadku szkoleń, na których liczba miejsc jest ograniczona, o wpisaniu na listę
uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Rejestracja i wypełnienie formularza nie są wymagane w przypadku szkoleń
otwartych, np. Targów Pracy i Praktyk ALK.
§9
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zamkniętym
1. Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w szkoleniu zamkniętym. Rezygnacja musi
zostać złożona w formie elektronicznej na adres mailowy Organizatora, dostępny na
stronie www.kariera.kozminski.edu.pl
2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna być zgłoszona najpóźniej 2 dni robocze przed
terminem szkolenia.
3. W przypadku nieobecności Uczestnika na szkoleniu, bez złożonej wcześniej rezygnacji w
odpowiednim terminie, zgłoszenie na kolejne szkolenie takiego Uczestnika będzie mogło
zostać odrzucone.
§10
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
Uczestnik ma prawo do otrzymania certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu
w przypadku szkoleń, na które obowiązują zapisy i które wiążą się z przekazywaniem
treści merytorycznych. Certyfikaty wystawia Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami i
przesyła je na adres poczty elektronicznej Uczestnika podany w formularzu zapisów na
szkolenie.

§11
Prawa i obowiązki uczestnika w ramach szkolenia
1. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz.U.
2016 r., poz. 922 ze zm., i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422, Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu organizowania i
realizacji szkoleń.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych(tekst jedn. Dz.U.
2015 r., poz. 2135 ze zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422), Uczestnik korzystający z usług Biura
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Biuro w celu
przekazywania mu informacji handlowych dotyczących inicjatyw Biura drogą
elektroniczną.
3. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań
związanych z obsługą szkolenia i informowania o ofertach przez Biuro Karier
i Współpracy z Absolwentami w Akademii Leona Koźmińskiego.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
5. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Akademię Leona
Koźmińskiego, Ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa oraz przez firmę współorganizującą
dane szkolenie do celów marketingowych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz
materiałów filmowych wykonanych w trakcie szkolenia (w rozumieniu ustawy z dnia 17
maja 2006 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,
poz.666, z późn. zm.).

ROZDZIAŁ IV
TESTY PSYCHOMETRYCZNE
§12
Warunki korzystania z testów i opłaty
Warunki korzystania z testów i zasady ewentualnej odpłatności opisane są w ofercie
publikowanej na stronie www.kariera.kozminski.edu.pl.
§13
Przyjmowanie zgłoszeń

1. Testy psychometryczne mogą zostać wykonane w ramach doradztwa zawodowego
świadczonego przez Biuro lub jako osobna usługa opisana na stronie
www.kariera.kozminski.edu.pl.
2. Techniczną instrukcję korzystania z testu każdorazowo przekazuje doradca zawodowy
lub jest ona dostępna na stronie www.kariera.kozminski.edu.pl.
§14
Prawa i obowiązki uczestnika korzystającego z testu

1. Test psychometryczny przeprowadzany jest w celach rozwojowych Uczestnika.
2. Uczestnik ma prawo do otrzymania swojego wyniku testu oraz informacji zwrotnej
(w formie ustnej lub pisemnej).
3. Wyniki testu objęte są poufnością i mają do nich dostęp jedynie Uczestnik oraz
certyfikowany dla danego testu doradca Biura. Informacja o certyfikowanych doradcach
znajduje się na stronie www.kariera.kozminski.edu.pl.
4. Na prośbę Uczestnika, wynik jego testu może zostać usunięty z bazy danych.
5. Wyniki testu w formie zanonimizowanej mogą być przekazywane firmom
współpracującym z Biurem do celów rekrutacyjnych. W przypadku zainteresowania firmy
kandydatem, Biuro każdorazowo występuje o zgodę Uczestnika na przekazanie firmie
danych osobowych.
6. Wyniki testu, wraz z danymi osobowymi umożliwiającymi identyfikację osoby,
przechowywane są przez 2 lata. Po tym czasie przechowywane są dalej w formie
zanonimizowanej.
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§15
Dane osobowe Uczestnika korzystającego z testu psychometrycznego
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych(tekst jedn.
Dz.U. 2016 r., poz. 922 ze zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422) Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przygotowania i
przeprowadzenia testu psychometrycznego.
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych(tekst jedn. Dz.U.
2015 r., poz. 2135 ze zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422), Uczestnik korzystający z usług Biura
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Biuro w celu
przekazywania mu informacji handlowych dotyczących inicjatyw Biura drogą
elektroniczną.
Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań
związanych z obsługą testu psychometrycznego i informowania o ofertach przez Biuro
Karier i Współpracy z Absolwentami w Akademii Leona Koźmińskiego.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§16
1. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.kariera.kozminski.edu.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.
Zaistniałe zmiany będą bieżąco publikowane na stronie internetowej, o której mowa
w pkt 1 powyżej.

