
REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW WYDARZENIA  
AKADEMICKIE TARGI PRACY ONLINE 

 
§ 1. Postanowienia Ogólne 

 
1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują Uczestników biorących udział  

w Akademickich Targach Pracy Online, zwanych dalej Wydarzeniem bądź Targami. Targi 
organizowane są przez Fundację Manus z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 61 we Wrocławiu 
zwanych dalej organizatorem, we współpracy z Biurem Karier Politechniki Wrocławskiej  
z siedzibą przy wyb. Stanisława Wyspiańskiego we Wrocławiu zwanych dalej 
współorganizatorem.  

2. Wydarzenie odbywa na platformie clickmeeting.com o czasie określonym przez organizatora 
podanym do publicznej wiadomości za pomocą mediów społecznościowych oraz na stronie 
internetowej Wydarzenia: https://atp.pwr.edu.pl. 

3. Targi są w pełni zdalnie, nie ma możliwości uczestnictwa fizycznego w wydarzeniu.  

 
§ 2. Warunki udziału Uczestnika w Akademickich Targach Pracy 

 
1. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.  
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niestosowania się do Regulaminu będzie 

pozbawiony dostępu do platformy umożliwiającej uczestniczenie w targach. 
3. Przez „uczestnictwo w Wydarzeniu” dołączenie do wirtualnego pokoju  Akademickich Targach 

Pracy Online oraz do wydarzeń towarzyszących (webinary) będących częścią Akademickich 
Targów Pracy Online. 

 
§ 3. Obowiązki i prawa Organizatora 

1. Organizator  oraz współorganizator zapewnia Uczestnikom bezpłatne uczestnictwo  
w Wydarzeniu na platformie clickmeeting.com. 

2. Przewiduje się możliwość wcześniejszego zakończenia Wydarzenia,  
jeśli pojawią się problemy techniczne niebędące winą organizatora. W przypadku zaistniałej 
sytuacji, uczestnik nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec organizatora ani 
współorganizatora.  

 
 

§ 4. Obowiązki i prawa Uczestnika 
1. Uczestnikami Wydarzenia mogą być wszystkie osoby zainteresowane Wydarzeniem. 
2. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa  

i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wszelkich regulaminów  
i wytycznych obowiązujących na platformie clickmeeting.com, w szczególności przepisów 
dotyczących cyberbezpieczeństwa.  

3. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z platformy w sposób do tego przeznaczony,  
w szczególności zabrania się powodowania zakłóceń oraz zagłuszania osób prezentujących.  

4. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowywania się 
poleceniom organizatora lub osób przez niego upoważnionych. 



5. Uczestnik zobligowany jest do podania wszystkich wymaganych danych, zgodnie  
z informacjami w formularzu rejestracyjnym wydarzenia uprawniającym do dołączenia do 
wirtualnego pokoju organizatora oraz współorganizatora, a także do poszczególnych pokojów 
wystawców targowych. Ponadto zobowiązuje się do podania danych prawdziwych.  

 
§ 6. Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Wydarzenia lub innych Wydarzeń 

towarzyszących, zastosowanie ma prawo powszechnie obowiązujące na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Informacji o Akademickich Targach Pracy Online udzielają Organizatorzy oraz 
współorganizatorzy wydarzenia za pośrednictwem mediów podanych na stronie internetowej 
atp.pwr.edu.pl/_kontakt/ lub za pośrednictwem adresu mailowego targi@manus.pl. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia Regulaminu na stronie Akademickich 
Targów Pracy Online i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia wydarzenia przez 
organizatora. 

4. Regulamin Wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej: https://atp.pwr.edu.pl/.                          
 

§ 6. RODO 
 

Na podstawie przepisów 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, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Manus z siedzibą we 
Wrocławiu (50-366), ul. Grunwaldzka 61, zwana dalej Fundacją. 

2. Inspektorem ochrony danych osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania 
danych) jest Szymon Połczyński spolczynski@manus.pl 661 927 407  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych na potrzeby 
Akademickich Targów Pracy oraz wystawców Akademickich Targów Pracy i nie będą 
udostępniane innym odbiorcom po za wymienionymi wyżej. Podstawą prawną 
przetwarzania danych jest zgoda. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. 
5. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym 

pracownikom Fundacji Manus. 
6. Dane przedstawione w pokojach udostępnianych Wystawcom Targowym mogą służyć 

dalszym celom rekrutacyjnym. 
7. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie 

danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 
do przenoszenia danych. 



8. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, 
informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. 

9. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 

 


