Opći uvjeti sudjelovanja na Tjednu karijera i korištenja mobilne aplikacije
Ovaj tekst navodi Opće uvjete sudjelovanja na Tjednu karijera te uvjete korištenja mobilne aplikacije
Tjedna karijera (dalje u tekstu: Opći uvjeti) u organizaciji Centra za podršku studentima i razvoj
karijera (dalje u tekstu: CPSRK). Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.
1. OPĆI UVJETI ZA PODUZEĆA
Podaci studenata Fakulteta, korisnika aplikacije Tjedna karijera (dalje u tekstu: Studenti) u
vlasništvu su Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin, Pavlinska 2 (u
daljnjem tekstu: FOI).
Sudjelovanjem Poduzeća na Tjednu karijera te pristupanjem mobilnoj aplikaciji i korištenjem iste,
otvara se mogućnost pregleda profila Studenata te njihovih podataka, čime stupate u ugovorni odnos
s FOI-jem, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i suglasni ste da će Vas ovi Opći uvjeti obvezivati te
ih prihvaćate navedene u tekstu kako slijedi.
Dajete suglasnost za objavu Vaših podataka Poduzeća kao što su ime, internetske stranice, logotip
koje će moći vidjeti Studenti u sklopu aplikacije te fotografije zaposlenika koji će sudjelovati na
Tjednu karijera koje će se koristiti tijekom Tjedna karijera na našim online kanalima, društvenim
mrežama, te potencijalno u medijskim prijenosima Tjedna karijera.
Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije
dopušteno korištenje mobilne aplikacije niti sudjelovanje na Tjednu karijera.
Za vrijeme sudjelovanja na Tjednu karijera te korištenja mobilne aplikacije, primjenjuju se sljedeći
Opći uvjeti korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni Republike Hrvatske.
1.1. Opći uvjeti sudjelovanja na Tjednu karijera 2018.
Pravo sudjelovanja na Tjednu karijera 2018. imaju Poduzeća s kojima CPSRK FOI ima formaliziranu
suradnju putem jednog od paketa uz kotizaciju. Bez obzira na veličinu paketa, svako Poduzeće ima
jednako pravo birati ponuđene aktivnosti za sudjelovanje na Tjednu karijera.
1.2. Pristanak na primjenu Općih uvjeta
Svojim sudjelovanjem na Tjednu karijera te pristupom mobilnoj aplikaciji neopozivo pristajete na
primjenu Općih uvjeta te na pravni odnos Vas i vlasnika aplikacije.
1.3. Namjena mobilne aplikacije Tjedna karijera
Mobilna aplikacija Tjedna karijera namijenjena je Poduzećima, Studentima, gostima i organizatorima
Tjedna karijera. Funkcionalnosti su primarno usmjerene na pružanje mogućnosti za umrežavanje
Poduzeća i Studenata. Poduzeća mogu aplikaciju koristiti za pregled profila i dostupnih podataka
Studenata te životopisa i digitalnih vizitki onih studenata koji ih odluče poslati određenom Poduzeću.
Studenti mogu pregledavati podatke Poduzeća za pohranu informacija relevantnih za dobivanje
posla ili studentske prakse kod Poduzeća. FOI ne jamči za točnost podataka u aplikaciji.

1.4. Opći uvjeti korištenja mobilne aplikacije za Poduzeća
Poduzeće se obvezuje da će podatke iz mobilne aplikacije koristiti jedino i isključivo u svrhu traženja
kandidata za praksu ili posao u vlastitom poduzeću ili instituciji, bez zlouporabe podataka iz
aplikacije. Pod zlouporabom podataka iz aplikacije osobito se podrazumijeva prosljeđivanje
podataka trećim osobama ili društvima, bez obzira na namjeru ili svrhu takvog postupanja Poduzeća
i bez obzira na osobu koja je kod Poduzeća obavila takav postupak. U slučaju zlouporabe baze
podataka Poduzeće odgovara za cjelokupnu štetu kako FOI-ju, tako i trećim osobama.
1.5. Korištenje podataka Poduzeća
Sudjelovanjem na Tjednu karijera 2018. te korištenjem aplikacije, Poduzeća daju suglasnost za
objavu i korištenje određenih podataka poduzeća. Podaci Poduzeća koji će se koristiti: ime,
internetske stranice, logotip, odabrani tagovi u aplikaciji, imena i prezimena zaposlenika Poduzeća
koji će sudjelovati na Tjednu karijera, fotografije Poduzeća i zaposlenika. Sudjelovanjem na Tjednu
karijera Poduzeća daju suglasnost za objavu podataka Poduzeća koje će, osim studenata u sklopu
mobilne aplikacije, moći vidjeti i šira javnost prilikom posjete našim online kanalima te prilikom
medijskih prijenosa Tjedna karijera.
1.6. Zaštita osobnih podataka zaposlenika Poduzeća
Ukoliko organizatori (CPSRK) i drugi djelatnici FOI-ja dobiju saznanja o dodatnim osobnim podacima
zaposlenika Poduzeća, obvezuju se da će ih čuvati u tajnosti te da ih neće prenositi trećim osobama
niti koristiti za poslovanje i organizaciju (osim podataka navedenih u prethodnoj točki).

2. OPĆI UVJETI ZA STUDENTE
Mobilna aplikacija Tjedna karijera 2018. Studentima omogućava predstavljanje Poduzećima kroz
podatke povućene iz STIS-a te kroz mogućnost samostalnog dodavanja podataka relevantnih za
predstavljanje Poduzećima, odnosno za dobivanje posla ili prakse kod Poduzeća.
Pristupanjem aplikaciji ili korištenjem bilo kojeg dijela sadržaja, prihvaćate ove Opće uvjete, kao i sva
ostala pravila i uvjete korištenja sadržaja.
2.1. Opći uvjeti korištenja aplikacije za studente
Prihvaćanjem Općih uvjeta dajete suglasnost Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u
Zagrebu (dalje u tekstu: FOI) na ustupanje osobnih podataka navedenih u mobilnoj aplikaciji
Poduzećima na uvid u svrhu pregleda podataka Studenta radi mogućeg zapošljavanja ili ostvarivanja
prakse u Poduzeću. Također dajete suglasnost na pregled podataka Centru za podršku studentima i
razvoj karijera (dalje u tekstu: CPSRK) radi praćenja aktivnosti Studenata i izrade statistike
posjećenosti predstavljenih sadržaja. Student u svakom trenutku ima pravo obrisati svoj profil te se
podaci više ne obrađuju i na taj se način brišu iz baze podataka u mobilnoj aplikaciji Tjedna karijera.
2.2. Zaštita osobnih podataka
CPSRK se obavezuje pružati zaštitu osobnih podataka Studenata sukladno pozitivnim zakonskim
propisima o zaštiti osobnih podataka, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o
Studentima koji su potrebni za korištenje aplikacije; podaci se povlače iz STIS-a (ime, prezime, godina

i smjer studija). Ostali podaci koji se mogu prikupiti od Studenata: ocjene i komentari na
radionicu/predavanje na kojima ste prisustvovali (anonimizirano); Vaši odgovori na pitalice
poslodavaca; Vaš glas za najbolji pitch i ostale moguće ocjene na predstavljanje poslodavaca
(anonimizirano); CV (ukoliko ga odlučite poslati određenom Poduzeću; opis (biografija) ukoliko ju
sami odlučite dodati; izabrani tagovi u sklopu aplikacije.
2.3. Korištenje podataka
Podaci Studenata koristit će se: kako bismo pratili Vaše zadovoljstvo predstavljenim sadržajima; za
računalni odabir Studenata za dodjelu tjednih i dnevnih nagrada; za statistiku posjećenosti pojedinim
događajima; za prikaz Vaših podataka (profil Studenta) Poduzećima te mogućnosti umrežavanja.
Svi se podaci strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje
posla, stoga su svi djelatnici CPSRK-a odgovorni za poštivanje načela privatnosti. Poduzeća također
imaju uvid u podatke Studenata kako je navedeno u prethodnoj točki te se obvezuju da iste neće
prosljeđivati trećim osobama bez obzira na namjeru ili svrhu takvog postupanja.
3. IZMJENA I DOPUNA OPĆIH UVJETA
FOI zadržava pravo jednostrane izmjene i/ili dopune ovih Općih uvjeta, bez prethodne obavijesti te
neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene izmjene i/ili
dopune stupaju na snagu objavom na Internet stranicama Tjedna karijera 2018.

