
REGULAMIN INŻYNIERSKICH TARGÓW PRACY ONLINE 

DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW 

§ 1. 

DEFINICJE 

1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług, który określa warunki świadczenia Usług 

przez Usługodawcę. 

2. Usługodawca to Stowarzyszenie Studentów BEST z siedzibą w Warszawie przy pl. Politechniki 1 

pok. 142, 00-661 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000096119, posiadające NIP: 5260031052 oraz REGON: 012079624, będące 

administratorem Strony internetowej i organizatorem Inżynierskich Targów Pracy Online. 

3. Wystawca to podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą uczestniczy 

w Inżynierskich Targach Pracy Online, prezentując informacje o swoim przedsiębiorstwie 

i o ofertach zatrudnienia.  

4. Uczestnik to osoba biorąca udział w Inżynierskich Targach Pracy Online, niebędąca Wystawcą, na 

rzecz której Usługodawca świadczy Usługę polegającą na zapewnieniu Uczestnikowi bezpłatnego 

uczestnictwa w Targach.  

5. Inżynierskie Targi Pracy Online lub Targi to wydarzenie targowe, skierowane do studentów uczelni 

technicznych, organizowane przez Usługodawcę w formie zdalnej, za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej, w dniach 30-31 marca 2021 r. 

6. Środki komunikacji elektronicznej to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne 

i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się 

na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi.  

7. Usługa to świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę usługa polegająca na zapewnieniu 

Uczestnikom bezpłatnego uczestnictwa w Inżynierskich Targach Pracy Online.  

8. Świadczenie usługi drogą elektroniczną to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej 

obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, 

przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z 

kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub 

transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - 

Prawo telekomunikacyjne; 

9. Strona internetowa to grupa powiązanych ze sobą stron internetowych Usługodawcy o wspólnym 

adresie domenowym www.targipracy.org.pl.  

10. Platforma targowa to platforma internetowa, za której pośrednictwem organizowane są 

Inżynierskie Targi Pracy Online, zarządzana przez XOR Inc. z siedzibą w San Francisco, USA 

(https://www.xor.ai/).  

11. E-katalog to elektroniczny katalog przygotowany przez Usługodawcę w celu promowania 

Inżynierskich Targów Pracy Online, zawierający informacje o Wystawcach biorących udział w 

Targach.  

12. E-jobwall to elektroniczna tablica ogłoszeń o zatrudnieniu, publikowana przez Usługodawcę na 

Stronie internetowej.  

13. Webinar to szkolenie przeprowadzane przez Wystawcę w formie zdalnej, za pośrednictwem 

Środków komunikacji elektronicznej. 

§ 2 

https://www.xor.ai/


POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Z Usługodawcą można się kontaktować za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty 

elektronicznej (e-mail: BEST@BEST.warszawa.pl). Usługodawca wyznaczył również osobę 

odpowiedzialną za kontakt z Uczestnikami, z którą można kontaktować się telefonicznie pod nr 

tel.: 513503847.  

2. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na Stronie internetowej 

Usługodawcy oraz w materiałach promocyjnych są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.  

3. Usługodawca ustanawia Regulamin, który udostępnia Uczestnikom za pośrednictwem Strony 

internetowej. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa.  

§ 3 

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG 

1. Usługodawca świadczy na rzecz Uczestników nieodpłatną Usługę polegającą na zapewnieniu 

Uczestnikom bezpłatnego uczestnictwa w Inżynierskich Targach Pracy Online.  

2. W ramach Inżynierskich Targów Pracy Online, Usługodawca zapewnia Uczestnikom możliwość: 

a. zapoznawania się z informacjami i ofertami przedstawianymi przez Wystawców;  

b. nawiązywania kontaktu z Wystawcami; 

c. aplikowania na stanowiska oferowane przez Wystawców; 

d. uczestniczenia w Webinarach organizowanych przez Wystawców.  

§ 4 

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 

1. Uczestnikiem Inżynierskich Targów Pracy Online może być każda osoba zainteresowana 

uczestnictwem w Targach, w tym zwłaszcza studenci uczelni technicznych.  

2. Uczestnictwo w Inżynierskich Targach Pracy Online wymaga uprzedniej rejestracji za 

pośrednictwem Platformy targowej poprzez podanie następujących danych osobowych: imię, 

nazwisko, adres email, numer telefonu.  

3. Rejestracja na Targi oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązanie do przestrzegania 

jego postanowień.  

4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zapewnieniu Uczestnikowi bezpłatnego uczestnictwa 

w Inżynierskich Targach Pracy Online zostaje zawarta z chwilą zarejestrowania Uczestnika na Targi.   

§ 5 

WYMOGI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG 

1. W celu korzystania z Usług, w tym w celu uczestniczenia w Targach i w celu zapoznawania się z 

informacjami i ofertami przedstawianymi przez Wystawców, konieczne jest dysponowanie 

urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowaną 

przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Safari lub Opera. 

2. W celu uczestniczenia w Inżynierskich Targach Pracy Online, konieczne jest korzystanie z Platformy 

targowej.  
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3. W celu nawiązania kontaktu z Wystawcami, aplikowania na stanowiska oferowane przez 

Wystawców, a także uczestniczenia w Webinarach organizowanych przez Wystawców, konieczne 

może być korzystanie z oprogramowania komunikacyjnego preferowanego przez Wystawcę (np. 

Zoom, Microsoft Teams), oraz posiadanie urządzeń umożliwiających udział w telekonferencji, 

takich jak kamerka internetowa i mikrofon.  

4. W celu aplikowania na stanowiska oferowane przez Wystawców, konieczne może być skorzystanie 

z programu komputerowego pod nazwą XORbots, którego zadaniem jest prowadzenie 

zautomatyzowanych konwersacji w celu przeprowadzenia wstępnej selekcji kandydatów do 

zatrudnienia. Program komputerowy dostarczany jest przez administratora Platformy targowej i 

obsługiwany przez Wykonawców i Usługodawcę. Więcej informacji na temat programu można 

znaleźć na stronie internetowej administratora Platformy targowej: https://www.xor.ai/terms.  

§ 6 

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY 

1. Usługodawca świadczy Usługę z należytą starannością, zgodnie z treścią Regulaminu.  

2. Usługodawca zapewnia Uczestnikom bezpłatne korzystanie z Platformy targowej na potrzeby 

udziału w Inżynierskich Targach Pracy Online oraz wsparcie techniczne w zakresie korzystania z 

Platformy targowej. 

§ 7 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z Platformy targowej i Strony internetowej w sposób do tego 

przeznaczony. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania godności i praw innych Uczestników i 

Wystawców oraz osób i podmiotów trzecich. Uczestnicy zobowiązani są do niezamieszczania na 

Platformie targowej lub Stronie internetowej treści sprzecznych z Regulaminem, normami 

obyczajowymi i powszechnie obowiązującym prawem, a także treści naruszających prawa lub 

dobra osobiste innych Użytkowników oraz osób i podmiotów trzecich. W szczególności zakazane 

jest zamieszczanie na Platformie targowej lub Stronie internetowej treści o charakterze 

bezprawnym, dyskryminacyjnym, obraźliwym, naruszającym cześć lub godność ludzką, 

nawołujących do nienawiści. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz postanowień 

regulaminu Platformy targowej, z którego treścią można zapoznać się za pośrednictwem strony 

internetowej: https://www.xor.ai/terms.   

3. Uczestnicy zobowiązani są do podania wszystkich wymaganych danych podczas rejestracji na 

Inżynierskie Targi Pracy Online. Uczestnicy zobowiązani są do podania danych prawdziwych.  

§ 8 

WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI I ODSTĄPIENIA OD NIEJ 

1. Usługodawca może rozwiązać umowę z Uczestnikiem, na podstawie której świadczona jest Usługa, 

ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu, 

w tym zwłaszcza, gdy Uczestnik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.  

2. Uczestnik może rozwiązać umowę, na podstawie której świadczona jest Usługa, ze skutkiem 

natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy.  
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3. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, na podstawie której świadczona jest 

Usługa, bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, poprzez złożenie 

Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub 

poczty elektronicznej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego 

upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. 

§ 9 

REKLAMACJA 

1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji  w związku ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę. 

Uczestnikowi przysługuje zwłaszcza prawo zgłaszania Usługodawcy wszelkich problemów 

technicznych związanych z korzystaniem z Usług.  

2. Reklamację można złożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres Usługodawcy.  

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz inne dane Uczestnika, w tym 

zwłaszcza dane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację i prowadzenie 

korespondencji związanej z reklamacją. 

4. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.  

§ 10 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Uczestnicy mają prawo do ochrony ich danych osobowych.  

2. W zakresie, w jakim Uczestnicy podają swoje dane osobowe za pośrednictwem Platformy 

targowej, administratorem danych osobowych jest administrator Platformy targowej. Z 

informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez administratora Platformy 

targowej można zapoznać się za pośrednictwem Polityki prywatności administratora Platformy 

targowej (link: https://www.xor.ai/xor-privacy-policy).   

3. W zakresie, w jakim Uczestnicy udostępniają swoje dane osobowe Wystawcom, w tym zwłaszcza 

w procesie komunikacji z Wystawcami i w procesie aplikowania na stanowiska pracy oferowane 

przez Wystawców, administratorami danych osobowych Uczestników są właściwi Wystawcy. 

4. W pozostałym zakresie administratorem danych osobowych Uczestników jest Usługodawca. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę stanowi 

załącznik nr 1 do Regulaminu.   

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy polskiego 

prawa powszechnie obowiązującego, w tym zwłaszcza przepisy polskiego kodeksu cywilnego.  

2. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca informuje Uczestników o zmianie Regulaminu 

poprzez zamieszczenie stosownej informacji w widocznym miejscu na Stronie internetowej.  

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 17.03.2021.  

https://www.xor.ai/xor-privacy-policy


 Załącznik nr 1 do Regulaminu  

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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) (dalej:  „RODO”) informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Inżynierskich Targów Pracy Online jest 

Stowarzyszenie Studentów BEST z siedzibą w Warszawie przy pl. Politechniki 1 pok. 142, 00-661 

Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000096119, posiadające NIP: 5260031052 oraz REGON: 012079624. We wszystkich sprawach 

dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej (BEST@BEST.warszawa.pl).  

2. W zakresie określonym w postanowieniach Regulaminu Inżynierskich Targów Pracy Online, 

samodzielnymi administratorami danych osobowych Uczestników są także Wystawcy uczestniczący 

w Targach oraz podmiot zarządzający internetową Platformą targową - XOR Inc. z siedzibą w San 

Francisco, USA, z którego Polityką prywatności można zapoznać się pod adresem:  

https://www.xor.ai/xor-privacy-policy.  

3. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu świadczenia drogą elektroniczną 

nieodpłatnej usługi polegającej na zapewnieniu Uczestnikom bezpłatnego uczestnictwa w 

Inżynierskich Targach Pracy Online, w tym zwłaszcza w celu podejmowania czynności 

organizacyjnych i zapewniania Uczestnikom niezbędnego wsparcia technicznego. Podstawą 

przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  

4. Administrator może także przetwarzać dane osobowe Uczestników, w tym dane udostępniane za 

pośrednictwem Platformy targowej, w celu ustalenia liczby Uczestników Inżynierskich Targów Pracy 

Online oraz poziomu zainteresowania ofertami poszczególnych Wystawców, a także w celu 

przedstawiania Wystawcom danych statystycznych dotyczących poziomu zainteresowania ich 

ofertami. Administrator może ponadto uzyskać dostęp do danych osobowych Uczestników w 

ramach udzielania Wystawcom niezbędnego wsparcia technicznego. Podstawą przetwarzania 

danych osobowych Uczestników w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

5. Podanie przez Uczestników danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz 

adresu email jest niezbędne do zarejestrowania się do udziału w Targach za pośrednictwem 

Platformy targowej, a także do zgłaszania Administratorowi wszelkich problemów technicznych 

związanych z udziałem w Targach.  

6. W przetwarzaniu danych osobowych mogą uczestniczyć podmioty udzielające wsparcia 

Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia 

przetwarzania danych, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne. Dane osobowe 

Uczestników nie są przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych, jednakże udział w Targach wymaga rejestracji za pośrednictwem Platformy 

targowej, której administrator posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych. W procesie rejestracji 

Uczestnicy przekazują swoje dane administratorowi Platformy targowej bez pośrednictwa 

Administratora.  

7. Administrator przechowuje dane osobowe do zakończenia Inżynierskich Targów Pracy Online. W 

przypadku zgłoszeń reklamacyjnych oraz w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
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Administrator może przechowywać niezbędne dane do przedawnienia roszczeń wynikających ze 

świadczenia usług. Podstawą przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

8. Uczestnicy mają prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich 

sprostowania. W przypadkach wskazanych w art. 17-18 RODO przysługuje im prawo żądania od 

Administratora usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach 

wskazanych w art. 21 RODO przysługuje im prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych. W przypadkach wskazanych w art. 20 RODO przysługuje im prawo przenoszenia 

danych.  

9. W zakresie przetwarzania danych przez Administratora, Uczestnicy nie podlegają decyzjom 

opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. Uczestnicy mogą 

jednakże podlegać decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu w ramach rekrutacji 

prowadzonych przez Wystawców za pośrednictwem Platformy targowej, na zasadach określonych 

w Polityce prywatności administratora Platformy targowej.  

10. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

 


