
 

 
 
 

 
 

FORMULARZ 
ZGŁOSZENIOWY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

2 

REGULAMIN ATP 2022 
 

§ 1 

1. Akademickie Targi Pracy 2022 (zwane w dalszej części ATP 202) odbywać się będą 27 kwietnia 2022 

roku, w godzinach 10:00 – 17:00.  ATP 2022 odbędzie się w formie online przy użyciu dedykowanej 

platformy targowej. 

2. Internetowa platforma targowa za pośrednictwem której organizowane są ATP w formie online dostępna 

jest dla Odwiedzających tylko w dniu i godzinach organizacji ATP online oraz tylko przez czas ich trwania. 

3. Wydarzenia towarzyszące ATP 2022 (np. szkolenia) odbywać się mogą w formie mieszanej/hybrydowej tj. 

częściowo online/ częściowo stacjonarnie lub wyłącznie w formie online w zależności od aktualnych 

warunków związanych z ogłoszonym stanem epidemii SARS-CoV-2. 

 

§ 2 

1. Organizatorzy ATP 2022 (po otrzymaniu w pełni uzupełnionego formularza zgłoszeniowego) zobowiązują 

się do realizacji zobowiązań wynikających z wybranej przez Wystawcę opcji uczestnictwa w ATP 2022, 

zgodnej z Ofertą Uczestnictwa ATP 2022.   

2. Formularz zgłoszenia należy dostarczyć do Organizatorów maksymalnie do 28 stycznia 2022 roku. Za 

datę dostarczenia Formularza zgłoszeniowego przyjmuje się datę jego wpłynięcia do 

Organizatorów.  

Dostarczenie Formularza zgłoszenia do Organizatorów ATP 2022 może nastąpić w jednej z trzech 

dopuszczalnych form  

a) pocztą do siedziby Biura Karier Politechniki Łódzkiej lub/i Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi; 

b) drogą elektroniczną na adres e-mail: atp@adm.p.lodz.pl  

c) faksem na numer 42 631 27 39 

Przesłanie Formularza zgłoszeniowego (i otrzymanie oficjalnego potwierdzenia od Organizatorów) w jednej 

z trzech w/w form jest rozumiane przez Organizatorów jako oficjalne zgłoszenie. 

3. Liczba Wystawców jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bądź niezakwalifikowania 

Wystawcy do udziału w ATP 2022 bez podania przyczyny. 

 

§ 3 

1. Wystawca zobowiązuje się do: 

a) Zastosowania się do instrukcji i wytycznych otrzymywanych od Organizatorów. 

b) Zaprezentowania i zaoferowania studentom, absolwentom możliwości: zatrudnienia lub/i odbycia staży 

lub/i odbycia praktyk lub/i wolontariatu. 

c) Zapoznania studentów i absolwentów z wymaganiami i oczekiwaniami wobec przyszłych pracowników 

oraz procedurami rekrutacji. 

d) Przedstawienia zapotrzebowania na pracowników o określonych kwalifikacjach oraz zaprezentowania 

konkretnych ofert pracy lub/i stażu lub/i praktyki. 

e) Zastosowania się do instrukcji i wytycznych otrzymywanych od Organizatorów ATP. 

f) Korzystania z platformy służącej do przeprowadzania ATP online w sposób zgodny z prawem i dobrymi 

obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności 

intelektualnej Organizatorów oraz osób trzecich. 

g) Wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

h) Przesłania materiałów (logo, wizytówka do katalogu targowego oraz innych wymaganych informacji) do  

4 luty 2022 roku, reklamę do katalogu 4 luty 2022 roku oraz  przekazanie materiałów na dedykowane 

sceny informacyjne do 18 marca 2022. Przesłane materiały nie mogą zawierać treści powszechnie 

uznawanych za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie oraz muszą być zgodne z wymową 

Akademickich Targów Pracy. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakość materiałów, które 

zostały przesłane przez Wystawców w innych formatach niż te określone w dokumentach dotyczących 
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targów. Nieprzesłanie przez Wystawcę w/w materiałów w określonym terminie, jest rozumiane jako 

rezygnacja Wystawcy z reklamy w katalogu targowym. 

i) Uiszczenia zaliczki w wysokości 40% pełnego kosztu uczestnictwa do 4 luty 2022 roku 

j) Uzupełnia e-folderu do 20.04.2022. 

2. Absolutnie i bezwzględnie zabronione jest: 

a) prowadzenie przez Wystawców jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, 

promocyjnych, a także zbiórek pieniężnych jak również działań niezgodnych z obowiązującymi 

przepisami prawa; 

b) przesyłanie do innych Uczestników ATP online w tym do innych Wystawców jakichkolwiek treści 

niezwiązanych z ATP online; 

c) nagrywanie lub utrwalanie w jakiejkolwiek innej formie ATP online lub jakiejkolwiek ich części, w tym 

Uczestników, Wystawców, osób działających z ramienia Wystawców, Organizatorów, jakichkolwiek 

osób trzecich; 

d)  używanie platformy targowej w jakimkolwiek innym celu aniżeli Uczestnictwo w ATP online zgodnie z 

wytycznymi i instrukcjami Organizatorów, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz 

obowiązującymi przepisami prawa; 

e) dostarczanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym; 

3. W przypadku naruszenia przez Wystawcę zasad obowiązujących podczas ATP online Organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo natychmiastowego zablokowania i/lub usunięcia Wystawcy z ATP online i 

zakazania ponownego dostępu, a w razie stwierdzenia naruszenia przepisów obowiązującego prawa – 

zgłoszenia zdarzenia właściwym organom. 

4. Wystawca ATP online ponosi w całości odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z 

wyrządzoną przez niego szkodą w tym w szczególności związaną z nieprzestrzeganiem powyższych 

postanowień, niezastosowaniem się do instrukcji Organizatorów oraz naruszeniem obowiązujących 

przepisów prawa. 

 

§ 4 

1. Wystawca, w zamian za wykonanie przez Organizatorów ATP 2022 świadczeń wynikających z wybranej 

opcji uczestnictwa w ATP 2022, zobowiązuje się do uiszczenia 40% opłaty do 4 luty 2022 roku oraz reszty 

(60%) na podstawie faktury wystawionej przez Organizatorów po ATP 2022 przelewem na rachunek 

bankowy wskazany fakturą. Za dzień wpłaty rozumiana jest data wpływu środków na wskazany przez 

organizatorów rachunek bankowy. Wystawcy wykupujący pakiet Sponsora Głównego i Sponsora 

zobowiązani są do zapłaty 100% kwoty przed ATP 2022 na podstawie wystawionej faktury. 

2. Wystawca, który zgłosi się po terminie tzn. 28 stycznia 2022 zobowiązany jest do pokrycia kosztów 

całkowitych przed ATP 2022. 

3. W przypadku nieopłacenia faktury lub rachunku za uczestnictwo w Akademickich Targach Pracy w terminie 

określonym w fakturze wystawionej po ATP, Organizatorzy ATP 2022 naliczają umowne karne odsetki w 

wysokości 0,25% kwoty zaległości za każdy dzień opóźnienia płatności.  

4. Wpłaty dokonywane są w polskich złotych. Ceny podane w formularzu zgłoszeniowym ATP 2022 to ceny 

netto. 

5. Wystawca korzystający z pakietu Standard ma prawo do zwrotu 100% kosztów uczestnictwa w ATP 2022, 

pod warunkiem anulowania zlecenia w terminie do 11 luty 2022 roku. W późniejszym terminie Wystawca 

ponosi całkowity koszt udziału w ATP, gdyż wszelkie koszty związane z jego uczestnictwem w ATP 2022 

zostaną już poniesione przez organizatorów. W przypadku anulowania zlecenia wymagana jest forma 

pisemna. 

6. Wystawca, który zgłosi się po wyznaczonym terminie, tzn. 28 stycznia 2022r., i wycofa się z udziału w ATP 

po wyznaczonym terminie tzn. 11 luty 2022, ponosi całkowity koszt udziału w ATP 2022 bez możliwości 

zwrotu. 

7. Wystawca korzystający z pakietów Sponsor Główny lub Sponsor w przypadku rezygnacji z udziału w 

Akademickich Targach Pracy po oficjalnym zgłoszeniu ponosi całkowity koszt udziału w ATP 2022 bez 

możliwości zwrotu.  

§ 5 
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1. Jakość obrazu i treści oferowanych w czasie Targów online oraz czas ich prezentacji może się różnić i 

zależeć od: urządzenia z którego korzysta Wystawca, jak również od wielu innych czynników, jak np. 

lokalizacja Wystawcy, dostępna przepustowość i/lub prędkość łącza internetowego, konfiguracja 

urządzenia Wystawcy. 

2. Wystawca we własnym zakresie ponosi wszelkie opłaty związane z dostępem do Internetu. Celem 

uzyskania informacji na temat potencjalnych opłat za transmisję danych Wystawca powinien skontaktować 

się ze swoim dostawcą Internetu. 

3. Organizatorzy ATP online odbywających się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie 

ponoszą odpowiedzialności za: 

a) problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich; 

b) niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez Wystawcę oprogramowania firm trzecich, 

w tym działanie wirusów komputerowych, 

c) niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez Wystawcę w celu wzięcia udziału w 

Wydarzeniu, 

d) wady sprzętu komputerowego Wystawcy, 

e) brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie Wystawcy, 

f) korzystanie przez osoby nieupoważnione z konta/sprzętu Wystawcy, 

g) tzw. ,,kradzież tożsamości”, 

h) inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające wzięcie udziału w ATP w formie online 

niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatorów ATP 

4. W związku z organizacją ATP w formie online dodatkowo ustanawia się następujące zasady: 

a) Wystawca przyjmuje do wiadomości, że Organizatorzy ATP mogą utrwalać przebieg Wydarzenia – w 

celu informacyjnym - za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz 

b) Organizatorzy ATP mogą zamieścić utrwalone nagranie lub jego dowolną część w sieci Internet w tym w 

wybranym przez siebie portalu społecznościowym oraz na swojej stronie internetowej 

5. Organizatorzy ATP 2022 nie ponoszą odpowiedzialności za żadne błędy lub przeoczenia treści wpisu do 

katalogu, w materiałach informacyjnych i reklamowych, sporządzonych i przysłanych przez Wystawcę. 

 

§ 6 

1. Organizatorzy ATP 2022 prowadzą na bieżąco nadzór nad właściwym technicznym funkcjonowaniem 

portalu targowego. 

2. Organizatorzy ATP 2022 nie gwarantują stałej dostępności do wszystkich świadczonych usług i 

funkcjonalności portalu targowego, a także do jego bezbłędnego działania. 

Niezależnie od wyłączeń wskazanych w poszczególnych paragrafach Organizatorzy ATP 2022 nie 

odpowiadają wobec Wystawców lub osób trzecich z uwagi na szkodę, krzywdę, utracone korzyści, które 

mogą się pojawić w związku z: 

a) problemami technicznymi portalu targowego w tym jego aktualizacją, działaniami samych Wystawców 

bądź osób trzecich, dostępnością wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności portalu; 

b) problemami technicznymi lub ograniczeniami w systemach teleinformatycznych, z których korzystają 

urządzenia mobilne wykorzystywane przez Wystawców, a które ograniczają lub uniemożliwiają 

Wystawcom korzystanie z portalu targowego i usług oferowanych za jego pośrednictwem; 

c) korzystaniem przez Wystawców z portalu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami 

Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego; 

d) naruszeniem przez Wystawców dóbr osobistych, praw autorskich i pokrewnych; 

e) za dokonywaną przez osoby trzecie tzw. "kradzież kont". 

 

§ 7 

1. Wystawca korzystający z pakietów: Sponsor Główny, Sponsor i Standard ma możliwość przeprowadzenia w 

czasie trwania ATP 2022  szkolenia. W tym celu, w części ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA, powinien podać 

tytuł warsztatu i przybliżony czas jego trwania. Wszelkie informacje dotyczące szkoleń (np. liczba 

uczestników, tytuł, grupa docelowa, opis) muszą być przesłane do Organizatorów do 11 luty 2022 roku, 

inaczej szkolenie zostanie anulowane.  
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2. Ogólna liczba wszystkich organizowanych podczas ATP 2022 szkoleń wynosi 30. W tym Sponsor Główny 

ma możliwość przeprowadzenia maksymalnie 2 szkoleń, Sponsor – maksymalnie 1 szkolenia, a Wystawca 

Pakietu Standard– maksymalnie 1 szkolenie. Czas trwania pojedynczego szkolenia nie może przekroczyć 2 

godzin zegarowych. O możliwości zrealizowania szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy po 

otrzymaniu Formularza zgłoszenia informują Wystawcę czy jego szkolenie może być realizowane. Od 

decyzji tej nie ma możliwości odwołania. 

3. Po potwierdzeniu przez Organizatora realizacji szkolenia, Wystawca otrzyma od organizatora regulamin 

szkoleń. 

§ 8 

1. Organizatorzy ATP 2022 nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań 

wynikających z wybranej przez Wystawcę opcji uczestnictwa w ATP 2022, zgodnej z Ofertą Uczestnictwa 

ATP 2022 jeśli było to wynikiem nadzwyczajnych zdarzeń niezależnych od woli Organizatorów powstałych 

po otrzymaniu Formularza Zgłoszeniowego. 

2. Za siłę wyższą uważa się zewnętrzne zdarzenia, których wystąpienie nie było możliwe do przewidzenia w 

chwili zawarcia Umowy, takie jak w szczególności choć nie wyłącznie: trzęsienie ziemi, powódź, pożar, 

katastrofa w transporcie, wojna i działania wojenne, stan wyjątkowy, strajk powszechny, akty władzy 

państwowej, epidemie, choroby masowe. 

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej Organizatorzy ATP 2022 zastrzegają sobie prawo do: 

a) zaprzestania świadczenia całości lub części usług; 

b) zawieszenia świadczenia całości lub części usług- na czas trwania zdarzenia siły wyższej; 

c) zmiany terminu ATP online; 

d) odwołania organizowanych ATP online; 

e) wprowadzenia form zastępczych dla całości lub części świadczonych usług; 

     – o czym poinformuje Wystawców niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym zakresie. 

4. Każdorazowo Organizatorzy ATP 2022 zobowiązani są  do niezwłocznego poinformowania Wystawców o 

zaistnieniu zdarzenia siły wyższej i jego skutkach opisanych w ust.3 powyżej. Informacja wysłana zostanie 

przez Organizatorów w formie e-mail na podany przez Wystawców adres w Formularzu Zgłoszeniowym. 

5. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej skutkującego działaniami opisanymi w ust.3 Organizatorzy 

ATP nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za brak wywiązania się z Umowy i podjętych w tym 

zakresie decyzji. 

6. Organizatorzy ATP nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań 

wynikających z wybranej przez Wystawcę opcji uczestnictwa w ATP, jeśli było to wynikiem zdarzenia 

niezależnego od jego woli innego jednak niż zdarzenie siły wyższej. 

7. Za zdarzenie niezależne od woli Organizatorów ATP uważa się zdarzenia o charakterze obiektywnym, 

którym (uwzględniając racjonalne nakłady ekonomiczne) nie można było zapobiec i na których zaistnienie 

Organizatorzy ani jego pracownicy lub podwykonawcy nie mieli wpływu, nawet jeżeli przy zawieraniu Umowy 

można je było przewidzieć. 

8. W tym wypadku zastosowanie mają odpowiednio postanowienia ust.3-5. 

 

§ 9 

1. Wszystkie terminy zawarte w Regulaminie ATP 2022, Formularzu Zgłoszeniowym oraz Ofercie Uczestnictwa 

oraz innych dokumentach związanych z ATP 2022 są nieprzekraczalne.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia terminu ATP lub ich odwołania w przypadku zaistnienia 

okoliczności niezależnych od Organizatorów. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu ATP 2022. O ewentualnej zmianie 

poinformują poprzez dokonanie wpisu na stronie www.atp.lodz.pl. 

4. Strony oświadczają, że dane podane w Formularzu Zgłoszeniowym są aktualne i  zobowiązują się do 

wzajemnego informowania o zmianach w tym zakresie. 

5. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu 

Cywilnego. Sprawy sporne rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Organizatorów ATP 2022. 
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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W ATP 2022 

 

Targi odbywają się 27 kwietnia 2022 roku.  

Zgłoszenie prosimy przesłać najpóźniej do  28 stycznia 2022 r. 

 

 Pakiet Sponsor Główny 

 

 

 Pakiet Sponsor 

 

 Pakiet Standard 

10 000 zł netto 6 000 zł netto 2 250 zł netto 

 

Pełna nazwa firmy:  

Nazwa firmy na platformie 
targowej: 

 

Adres firmy do faktury:  NIP:  

Adres korespondencyjny:  

Imię i nazwisko osoby do 
kontaktu: 

 

Adres e-mail osoby do kontaktu:  
Telefon do osoby do 
kontaktu: 

 

Prowadzenie 

szkolenia w trakcie 

ATP 2022 

 

 Tak 

Temat szkolenia: 

 

 

 Nie 

 

Dodatkowe możliwości 

 

Całostronicowa reklama w katalogu 1 500 netto  

Półstronicowa strona w katalogu 750 netto  

„Scena” reklamowa cykl zmienny 1 000 netto  

 

Komunikat  

 

Uprzejmie informujemy, że z Wydarzenia, w którym Państwo wezmą udział powstanie relacja online. Będą ona publikowane przez 

Organizatorów Akademickich Targów Pracy w materiałach informacyjno promocyjnych dotyczących ATP oraz partnerów i sponsorów. 

Ewentualny sprzeciw wobec bycia uwiecznionym na zdjęciu należy składać na atp@adm.p.lodz.pl w terminie 14 dni od opublikowania.  

 

INFORMACJE DODATKOWE 
W związku z cykliczną imprezą ATP (Akademickimi Targami Pracy), informacje o sposobie zgłoszenia udziału i realizacji wydarzenia będą 
zamieszczane i aktualizowane na stronie internetowej pod adresem: www.atp.lodz.pl. Kontakt z zgłoszonymi Wystawcami będzie odbywać 
się indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu adres e-mail do kontaktu oraz telefonicznie. 
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Organizatorzy informują, że w związku z wykonaniem obowiązków związanych z imprezą ATP 2022 może dojść do przetwarzania danych 
osób fizycznych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia wzięcia do udziału w imprezie, na zasadach wskazanych w 
Regulaminie. 
Dane osobowe osób fizycznych będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej rozporządzenie RODO) oraz innymi przepisami prawa powszechnego. 
 
Niżej wskazujemy podmioty będące wspólnie administratorami danych osobowych osób fizycznych (współadministratorami): 
- Politechnika Łódzka (PŁ) z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 116 ma obowiązki w zakresie: pozyskiwania wystawców, rozliczania 
ATP, koordynowania wszystkich działań związanych z organizacją targów, zbierania danych wolontariuszy oraz prowadzenia działań 
promocyjnych, wobec czego PŁ odpowiada za rozliczanie ATP, pozyskiwanie wystawców, zbieranie danych wolontariuszy oraz 
prowadzenie działań promocyjnych i w tym zakresie za przetwarzanie pozyskanych przez siebie danych osobowych. 
- Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego „FUMED” siedzibą w Łodzi plac Hallera 1, ma obowiązki w zakresie pozyskiwania wystawców, 
prowadzenia działań promocyjnych, zbierania danych wolontariuszy ,rozliczania ATP oraz organizacji konkursu na najlepsze stoisko ATP, 

SUMA  

mailto:atp@adm.p.lodz.pl
http://www.atp.lodz.pl/
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wobec czego FUMED odpowiada za pozyskiwanie wystawców, zbieranie danych wolontariuszy, prowadzenie działań promocyjnych oraz 
organizację konkursu na najlepsze stoisko ATP i w tym zakresie za przetwarzanie pozyskanych przez siebie danych osobowych. 
- Stowarzyszenie Studentów BEST PŁ z siedzibą w Łodzi przy Al. Politechniki 3A ma obowiązki w zakresie rozliczenia ATP, pozyskiwaniu 
wystawców oraz prowadzenia działań promocyjnych wobec czego BEST odpowiada za rozliczanie ATP, pozyskiwanie wystawców oraz 
prowadzenie działań promocyjnych i w tym zakresie za przetwarzanie pozyskanych przez siebie danych osobowych. 
- Stowarzyszenie Studentów ESN-EYE Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 36, w zakresie pozyskania patronów medialnych, zbierania 
danych wolontariuszy, pozyskiwania wystawców oraz prowadzenia działań promocyjnych wobec czego ESN-EYE Łódź odpowiada za 
pozyskanie patronów medialnych, zbieranie danych wolontariuszy, pozyskiwanie wystawców oraz prowadzenie działań promocyjnych i w 
tym zakresie za przetwarzanie pozyskanych przez siebie danych osobowych 
-KN Experience działające przy Katedrze Systemów Zarządzania i Innowacji Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ z siedzibą w 
Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 266 w zakresie pozyskiwania wystawców oraz prowadzenia działań promocyjnych, wobec czego KN Experience 
odpowiada za pozyskiwanie wystawców oraz prowadzenie działań promocyjnych i w tym zakresie za przetwarzanie pozyskanych przez 
siebie danych osobowych. 
 
Współadministratorzy ustalili wspólny punkt kontaktowy na potrzeby kontaktu w sprawach przetwarzania danych osobowych osób 
fizycznych: 
adres email – atp@adm.p.lodz.pl 
fax 42 631 27 39 
adres korespondencyjny – al. Politechniki 3a, 90-924 Łódź 
Lider posiada również wyznaczonego na Politechnice Łódzkiej inspektora danych osobowych dostępnego pod adresem email: – 
rbi@adm.p.lodz.pl. 
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓŁADMINISTRATORÓW  ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW 
Obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane w tym wydarzeniu współadministratorzy realizują odrębnie, każdy w 
swoim zakresie wykorzystując niniejsze oświadczenie, wykazując uzgodnienia poczynione między współadministratorami a podmiotami 
danych. 
Współadministratorzy zapewniają pełne korzystanie osobom, których dane dotyczą z przysługujących praw wymienionych poniżej bez 
potrzeby notyfikowania lidera. 
W przypadku wystąpienia roszczeń podmiot danych (osoba fizyczna) kieruje je przeciwko któremukolwiek ze współadministratorów, który 
przejmuje na siebie odpowiedzialność za całą szkodę. Rekompensując szkodę może żądać zwrotu odpowiedniej części wypłaconej sumy 
od pozostałych administratorów. 
Wymieniając się zebranymi danymi osobowymi współadministratorzy pozyskują od swoich pracowników przetwarzających te dane 
oświadczenie o zachowaniu ich w poufności. 
 
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA 
Dane osobowe osób fizycznych będą przetwarzane w celu realizacji usługi Akademickich Targów Pracy 2022. 
Będzie się to odbywało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i C rozporządzenia RODO. Tym samym dane osobowe osób fizycznych mogą być 
przetwarzane przez Współadministratorów między innymi w celu przygotowania dokumentów finansowych, umów, sprawozdania z realizacji 
programu, przedstawiania prezentacji multimedialnych, organizacji konkursów promujących firmy oraz ewentualnego zaproszenia do 
wystąpienia podczas planowanych warsztatów i szkoleń dla studentów i absolwentów, które będą organizowane i realizowane w trakcie 
ATP 2022, w tym także do wysłania zaproszenia do udziału w kolejnej edycji ATP. 
 
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe mogą być udostępniane pracowników i współpracownikom Współadministratorów, podmiotom świadczącym 
Współadministratorom usługi w szczególności księgowe, informatyczne, telekomunikacyjne w celu należytego wykonania obowiązków 
wynikających z prowadzenia ATP 2022. Dane osobowe mogą także zostać udostępnione Partnerom i Sponsorom w celu organizacji innych 
towarzyszących wydarzeń organizowanych w ramach ATP 2022. 
 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane tj. przeprowadzenia ATP 2022: 
-przez okres trzech lat po zakończeniu edycji targów jedynie w celu sporządzenia dokumentacji podsumowującej w tym sprawozdania 
końcowego, wysłania zaproszeń do uczestnictwa w kolejnej edycji ATP 
-przez okres do upływu okresu przedawnienia roszczeń na zasadach określonych przepisami prawa powszechnego 
 
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 
 
Zgodnie z rozporządzeniem RODO, osobie których dane są przetwarzane przysługuje: 

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c. prawo do usunięcia danych osobowych; 
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
e. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją 
f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa rzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 

Warszawa) 

 

 

  

 

 

 
 

Zgłoszenie uczestnictwa jest jednocześnie 

rozumiane jako akceptacja regulaminu 

Akademickich Targów Pracy 2022 

 
Data zgłoszenia  Podpis przedstawiciela 

i pieczęć firmy 

mailto:rbi@adm.p.lodz.pl
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STRONA INFORMACYJNA KATALOGU TARGOWEGO – 

FORMULARZ* 
 
Szablon wizytówki – prosimy o wypełnienie wizytówki zarówno w języku polskim i angielskim i odesłanie skanu 

lub wypełnionego pliku Word na adres: atp@adm.p.lodz.pl. Dodatkowo prosimy o przesłanie logo firmy (wraz z 

dołączoną do niego specyfikacją). 

 

 

Nazwa firmy do katalogu ATP: 
 

Branża/e:  

Adres strony www: 
 

Siedziba/oddziały:  

Typowe stanowiska oferowane 

kandydatom: 

 

Wymagania wobec kandydatów:  

 

 

Miejsce pracy, praktyk lub stażu: 
 

Termin odbywania praktyk:  

Termin składania aplikacji:  

Sposób aplikowania:  

Kontakt (adres, mail, telefon):  

 
* Prosimy o możliwie zwięzły i konkretny opis. Zgodny z podaną w specyfikacji (dokument „Informacje o 

pakietach”) ilością znaków to około 620 znaków.. Jako „znak” Organizator rozumie również spację. Jeśli opis 

będzie zbyt długi, aby zmieścił się w wizytówce, zostanie on skrócony w taki sposób, by nie zmienić jego 

sensu. W przypadku niepełnych informacji miejsca te pozostaną puste, aczkolwiek dział graficzny dołoży 

wszelkich starań, by jak najkorzystniej przedstawić Państwa ofertę. Maksymalna wysokość logotypu to 13 mm. 

Logotyp powinien zostać przesłany w formie wektorowej. 

Korekty możliwe są do 4 luty 2022 roku. 

 
UWAGA 
 
W związku z dużym zainteresowaniem targami przez studentów obcojęzycznych. Podczas ATP 2022 zostanie 
wydany  e-Katalog w 2 językach:  j. polskim i j. angielskim. Jeżeli firma rezygnuje z katalogu w wersji 
angielskiej, poprosimy o niezwłocznie powiadomienie o tym Organizatorów, 
Tłumaczenie wizytówki jaki i reklamy do katalogu na j. angielski  należy do Wystawcy ATP 2022. 
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STRONA INFORMACYJNA KATALOGU TARGOWEGO – 

FORMULARZ (WERSJA ANIELSKA)* 
 

 

Company name : 
 

Industry 

 

Website address: 

 

Headquarters/ departament :  

Typical positions offered to 

applicants:  

 

Requirements for candidates:  

 

 

Place of work, internship or 

internship:  

 

Date of internship:  
 

Application deadline: 
 

Application method:  
 

Contact (address, e-mail, 

telephone):  

 

 
• *Prosimy o możliwie zwięzły i konkretny opis. Zgodny z podaną w specyfikacji (dokument „Informacje o 

pakietach”) ilością znaków to około 620 znaków.. Jako „znak” Organizator rozumie również spację. Jeśli opis 

będzie zbyt długi, aby zmieścił się w wizytówce, zostanie on skrócony w taki sposób, by nie zmienić jego 

sensu. W przypadku niepełnych informacji miejsca te pozostaną puste, aczkolwiek dział graficzny dołoży 

wszelkich starań, by jak najkorzystniej przedstawić Państwa ofertę. Maksymalna wysokość logotypu to 13 mm. 

Logotyp powinien zostać przesłany w formie wektorowej. 

Korekty możliwe są do 4 luty 2022 roku. 

 
 


