Regulamin Programu Dobra Kariera
1.
Organizatorem konkursu Dobra Kariera (zwanego dalej „Konkursem” lub
„Programem”) jest Fundacja Instytut Staszica z siedzibą w Warszawie, zwana w
dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”.
2.
Uczestnikiem Programu Dobra Kariera (zwanego dalej: „Uczestnikiem”)
może być osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, która jest pełnoletnia i
w dniu startu Konkursu nie ma ukończonego 30. roku życia oraz jest:
3.
a) studentem ostatniego roku lub absolwentem studiów licencjackich,
magisterskich lub inżynierskich,
4.
b) doktorantem
5.
Warunki określone w punkcie 2 dotyczą studentów i absolwentów studiów
dziennych, zaocznych bądź wieczorowych w Polsce lub za granicą.
6.
Fundatorami praktyk są przedsiębiorstwa będące partnerami Programu.
7.
Przystępując do Programu, każdy z Uczestników ma obowiązek wysłać CV
na adres kariera@instytutstaszica.org Uczestnik poza wymaganymi informacjami
na swój temat (dane osobowe, wykształcenie, znajomość języków obcych itp.) ma
obowiązek wskazać firmę, w której chciałby odbyć praktykę oraz firmę 2-go wyboru.
8.
Lista dostępnych miejsc stażowych jest dostępna na stronie
www.dobrakariera.com
9.
Termin przesyłania zgłoszeń przez kandydatów upływa w dniu 15 maja 2022
r. o godzinie 23.59. Organizator oraz przedstawiciele Partnerów będą analizować
nadesłane zgłoszenia i przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi
kandydatami w terminie do 30 maja 2022 r.
10.
Staże będą odbywane w terminach 1 czerwca - 30 września 2022, w
wymiarze nie krótszym niż 2 miesiące.
11.
Wybrani Uczestnicy zostaną powiadomieni, telefonicznie bądź pocztą
elektroniczną, o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
12.
Organizator zastrzega, że każdy Uczestnik może ostatecznie wziąć udział
tylko w jednym stażu.
13.
Organizator przedstawi Partnerowi listę wyselekcjonowanych kandydatów w i
ilości nie mniejszej niż oferowana liczba miejsc. Ostateczny wybór kandydatów z
zaproponowanej listy leży w gestii partnera.
14.
W przypadku nie otrzymania przez Uczestnika miejsca stażu Organizator w
miarę możliwości zaproponuje alternatywne miejsce u innego z Partnerów
dysponujących nimi. Decyzja o przyznaniu miejsca stażu będzie decyzją Partnera.
15.
Organizator zastrzega iż nie ponosi odpowiedzialności za liczbę miejsc
stażowych oraz decyzje Partnerów dotyczące wyboru kandydatów na miejsca
stażowe.
16.
Uczestnicy otrzymają oferty odbycia minimum 2 miesięcznych praktyk
płatnych od 3.500 zł brutto za miesiąc stażu przy wymiarze pracy równym całemu
etatowi. Uczestnicy, którzy potwierdzą swoją gotowość do odbycia praktyk, są
zobowiązani do zachowania pełnego terminu ich trwania.
17.
Warunkiem ukończenia stażu jest wypełnienie ankiety ewaluacyjnej
(anonimowej dla pracodawcy), którą Organizator udostępni Uczestnikom nie później
niż do ostatniego dnia stażu w danej edycji.
18.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki na jakich zostaną
zawarte umowy dotyczące odbycia praktyk/zatrudnienia. Pozostałe warunki
odbywania stażu takie jak miejsce, zakres obowiązków oraz szczegółowe warunki
wykonywania czynności w ramach stażu uzgodnione zostaną w umowie pomiędzy
firmą a uczestnikiem.

19.
W przypadku rażącego naruszenia przez uczestnika obowiązków
pracowniczych, dyscypliny pracy lub zasad współżycia społecznego spółka ma
prawo rozwiązać z uczestnikiem umowę o odbywanie stażu. W takim przypadku
wynagrodzenie naliczane jest wyłącznie za czas faktycznie odbytego stażu w
sposób przewidziany kodeksem pracy. W takim przypadku uczestnikowi nie
przysługują roszczenia wobec spółki ani organizatora.
20.
Uczestnik Programu Dobra Kariera przesyłając zgłoszenie i pracę
konkursową wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w zgłoszeniu konkursowym, w
celach związanych z realizacją Programu przez Fundację Instytut Staszica oraz
Fundatorów praktyk.
21.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne a
odmowa ich podania będzie skutkowała brakiem możliwości udziału w Programie
oraz oświadcza, że został poinformowany na temat sposobu przetwarzania danych
osobowych w Programie (informacja na temat przetwarzania danych znajdują się
poniżej Regulaminu).
22.
Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk
laureatów Programu na stronie internetowej www.dobrakariera.com lub na profilach
w socialmediach na co uczestnik przystępując do programu wyraża zgodę.
23.
Decyzje Organizatora oraz Fundatorów praktyk są ostateczne i nie
przysługuje od nich odwołanie.
24.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie właściwe przepisy prawa.
Klauzula informacyjna dla osób zarejestrowanych w Programie Dobra Kariera
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Programie Dobra
Kariera jest Fundacja Instytut Staszica
Informujemy, że:
1.
Pani/Pana dane osobowe podawane w formularzu zgłoszeniowym oraz
nadsyłanych CV, listach motywacyjnych i pozostałych dokumentach przetwarzane
będą w celu udziału w rekrutacji na staż organizowany przez Fundacji Instytut
Staszica w ramach realizacji Programu oraz kontaktu z Państwem po zakończeniu
stażu.
2.
Pani/Pana dane przetwarzane będą przez upoważnionych Pracowników
Fundacji Instytut Staszica w celu określonym w Regulaminie Programu oraz będą
przekazywane wybranym przez Państwa ewentualnym przyszłym Pracodawcom
(Fundatorom praktyk) wybranym zgodnie z Państwa wolą z listy ofert.
3.
Odbiorcami Państwa danych będą wybrani przez Państwa Fundatorzy
praktyk oraz firmy, z którymi Fundacja Instytut Staszica zawarła umowy
powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją i obsługa Programu, np.
w zakresie usług teleinformatycznych.
4.
Dane osobowe Laureatów przetwarzane będą do czasu zakończenia 1 edycji
Programu lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Po zakończeniu
procesu rekrutacji dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone,
chyba, że wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie w innych procesach
rekrutacyjnych.
5.
Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.

6.
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
Warszawie przy ul. Stawki 2.
7.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu uczestnictwa w
Programie Kariera i udziału w rekrutacji na wybrany przez Państwa staż.
8.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w trakcie procesu rekrutacji będzie
skutkowało przerwaniem tego procesu i oznaczało rezygnację z dalszego udziału w
Programie. Państwa dane zostaną w momencie cofnięcia zgody niezwłocznie
usunięte.
9.
Realizacja praw, o których mowa w pkt. 5 możliwa jest za pośrednictwem
adresu e-mail: kariera@instytutstaszica.org
10.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z
automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
11.
W przypadku zakwalifikowania się na staż mogą Państwo zostać poproszeni
o podanie dodatkowych danych, niezbędnych do realizacji procesu zatrudnienia w
ramach praktyki – w tym zakresie informacje na temat przetwarzania danych u
poszczególnych Fundatorów praktyk (Pracodawców) zostaną Państwu przekazane
bezpośrednio od wybranego Pracodawcy.

