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POROZUMIENIE O PROWADZENIU PRAKTYK

Porozumienie zostaje zawartę w dniu

zwaną dalej ,,Szkołą wyższ{', przęz

,...r. pomiędzy Olsźyńską Szkołą Wyższą
Dziekana Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych

dra Wojciecha Jurkiewicza

zwaną\zwanym dalej ,,Zakładem pracy", reprezentowanym ptzez Dyrektora lub inną upoważnioną przez niego
osobę:

PraĘka jest integralną częściąstudiów i odbywa się na podstawie:
- Ustawy zdnia2} lipca 20l8 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, (Dz. U. z20I8 r,, poz, 1668),
-RoąorządzeniaMNiSWzdniaż7 września2018r.wsprawiestudiów (Dz.U.20l8r.,poz.1861),
- Regulaminu Praktyk Olsźynskiej SzkoĘ Wyźszej.
§1
Szkoła wy ższa kieruj e studenta

Specjalność
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia*

Rok studiów

do......
celem odbycia praktyki, przewidzianej w planie studiów.

§2
Podstawę odbywania praktyki stanowi plan (instrukcja) praktyki studenta ze SzkoĘ wyższej określający zadania

praĘki

i wymiar godzin.

§3
Studenci w okresie odbywania praktyki są zobowiązani do przestrzegania i stosowania się do obowiązującego
w ins§rtucji regulaminu porądku prawrrego.
Praktyka powinna być nealizowana w terminie określonym w wyĘczrrych do praĘk,
*

właściwepodlcreślić

§4
Zakład pracy obowiązany jest

do

zapewnienia waruŃów niezbędnych

do

przeprowadzęnia praktyk,

w szczególności:
,/ zapewnić odpowiednie stanowiska pracy, zgodnie z instrukcją praktyki

/

{

zapomać studentów

z

regulaminem pracy, przepisami

obowiązującymi w placówce

zapewnić opiekę nad przebiegiem praktyki, klórą
upoważniona osoba.

ćl

bhp oraz innymi

przepisami

w placówce sprawuje Dyrektor lub

inna

§5
Uczelnia zobow iązanaj est

1.
2.

do

:

praĘki i

zapomania z nim studęnta
sprawowania nadzoru dydaktycmo-wychowawczego i organizacyjnego nad praktyką
opracowania programu

§6
Uczelnia nie wypłaca wynagrodzenia za odbffą prakĘkę osobom sprawującym opiekę nad studęntem.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego,

§8

Informacja o przętwarzaniu danych osobowych:
l. Administratorem danych osobowych przętwarzanych w celu realizacji porozumienia w sprawie praktyk jest

2.

szkoła wższa.

i

Rady (UE) 20161679

z

i

dyreĘnuy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych).

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne
w sprawie praktyk.

4. Dane będą przechowywane przez czas
5,
6.
7.

lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

sprawie ochrony osób fizycznych w związku
w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia

dnia 27 kwietnia 2016

zprzetwarzaniem danych osobowych

3.

l
r" w

Państwa dane będą przetwarzanę na podstawie art. 6 ust.

niezbędny

w celu zawarcia i realizacji

do

porozumienia

wykonania niniejszego porozumienia,

z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji.

do żądania od SzkoĘ wyższej dostępu
ich sprostowania lub ograniczęnia ich przetwarzania.
Przysługuje Państwu prawo

do swoich danych osobowych,

Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach
informatycmych w celu przygotowania i realizacji porozumienia,
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

8. W sprawach doĘczących
na wskazany

dziekanat@w

s

przetwarzania danych osobowych mozna kontaktować się ze Szkołą wyżsą

wyżej adres korespondencyjny lub za pośrednictwem pocźy elektronicmej na
ie. o lsztyn. p l

adres:

i

§9

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
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