
 

Formularz rejestracyjny w serwisie  

biurokarier.edu.pl dla obywateli Polski  
 

Dane użytkownika 

Imię:  

Nazwisko:  

Pesel:  

Nr telefonu:  

E-mail:  

 

Klauzula informacyjna RODO 

1. Administratorem Pani/Pana danych w serwisie jest Uniwersytet Śląski  z siedzibą przy ul. 

Bankowej 12, 40-007 Katowice, administrator.danych@us.edu.pl. 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@us.edu.pl lub pisząc na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 

Katowice.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia Panu/Pani korzystania                      

z usługi otrzymania oferty pracy. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest, w oparciu o art. 6. ust. 1 

pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE L Nr 

119, str. 1), Pani/Pana dobrowolna zgoda. 

https://biurokarier.edu.pl/index.p


 

 

5. W systemie biurokarier.edu.pl będą przetwarzane następujące kategorie danych osobowych: 

dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, uprawnieniach zawodowych, 

stażu pracy.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym - potencjalnym 

pracodawcom zarejestrowanym w systemie biurokarier.edu.pl, jak również zostaną 

powierzone do przetwarzania przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 

administratora platformy biurokarier.edu.pl. Dane osobowe mogą być również przekazywane 

innym podmiotom na podstawie przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą 

również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich. 

7. Dane przechowywane będą przez okres świadczenia usługi serwisu biurokarier.edu.pl. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 

prawa: prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia 

zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

9. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.  

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przyjmuję do wiadomości. 

………………………………………………………. 

Data i podpis 

 

Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  

w USOS oraz niniejszym formularzu rejestracyjnym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach na 

potrzeby korzystania z serwisu biurokarier.edu.pl oraz oświadczam, że zapoznałam/em się z 

zasadami polityki prywatności portalu biurokarier.edu.pl.  

………………………………………………………. 

Data i podpis 
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