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:.,|,89 534 i1 53, NiP i39.27-65.659 PoRoZLr}fiEN,IE o PROW,ĄDZENTU PRĄI(T\.,K

Porozumicnie zosta_jc zawańę lł, dniu . ... . ,. ,.f. pomiędzy Olszty'ńską Szkołą Wyżsą
zrł,aną clale.j ,.szkołą wyższą", reprezentorł,aną plzęz Dziękarla \Ą/ydziału Nauk Hulnanistyczno-Społecnlych
i Technicznyclr dra Woiciecha Jurkiewicza

a

zwaną\zwanym dalej ,,zakładem pracy]!,reprezentowanyr71 przezDyrektora lub inną upoważnioną przez niego

osobę:

Plaktl,ka.jest integraln4 czg§Ola studiórv i odbywa się na poilstarvie:

- lJstiru_v z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawcl o szkolnictrłie \łyż§zym i nauce, (Dz. U. z 2018 r., poz. l668),

-Rozpc:rządzerriaN{NiSWzdnia27 rłTześnia20l8r-u.sprarviestudlórł. (Dz.U.2018r..poz.1861),
- Regulaminu Praktyk Olsztyńskiej Szkoły \\'yższej ,

§1

Szkoła wyższa kieruje studenta:

lrll ię i na zwisko.,..,..............

l(ierunek : Przygotowanie peda go giczne

Poziotrr studiów: studia podyplomorve

do zakładu pracy celern odbycia praktyki, przervidzianej w planie studiów,

§2

Podstawęodbyrvaniapraktykistanowiplan(irrstrukcja)praktykistudentazę szkoływyzszej okreŚIającyzadanb

praktyki i wynr iar godzin.

§3

stuclęnci rł, oktesie oclbyrł,ania praktykisą zobowiązanido pfz§strzegania i stosowania się do obowiązującego w

instytucj i regulamiliu polządku prawn ego,

Praktyka powirrna być zleaLizov,ana w tennilie określonym w wytycznych do praktyk.

§4

Zakład pracy oborviązany jest do zapewnienia warunków rriezbędnyclr do przeprorvadzenia praktyk, rv

szczególnoŚci:
,/ zapewnić odpor,viednie stanolł,iska pracy, zgodnie z instrukcją praktyki
ł zapoznać stuiięntów z regularn inem pmcy, przepisa nr ibhp oraz innym iprzepisam i obowiązr"rjącymi

w placórłae
ł zapełłric opiekę nad przebiegierrr praktyki, którą w placówce sprawuje Dyrektor lub inna

upoil,ażniona osoba.

§5

Uczelnia zobolviązana jest do:

i . opracorvarria programu praktyki izapoznania z nim studenta

2. sprarłowania nadzorr; dydaktyczno-rvychowawczego iorganaacyjnego rrad praktyką

§ó



Uczęlnia nie wypłaca wynagrodzenia za odbytą praktykę osobom sprawującym opiekę nad studentęm.

§7

,W 
sprawach nieuregulowanych niniejszym polozumięniem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu

cywilnego,

§8
Informacia o plzetwarzaniu danych osobowych:

1 . Adnrllristrator-em ilanych osobow_ygfi p rzet:warzanych u, celu realżacji porozumienia \ń' sprawie praktyk je$

Szkoła *ryższa.

2. paristwa darre będą przetwalz ane rra podstawie ań. 6 ust. 1 1it. b Rozporząclzelia Par-lamentLr EuroPej skieg§l

i Radv (UE) 2016/679 z dnia 27 klvietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z

przetwarzauem danych osobollych i w sprarvie swobodnego przepłyl,iu takich danych oraz rrChylenia

dyrektyrvy 95/.ł6lWE (ogólne rozpotządzęnię o oclrronie danych),

3. podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu zarł,arcia i realizacji polozumienia rł'

sprawie praktvk.

4. Dane będą przechowywane pźez czas niezbędny do wykonania niniejszego ptlrozumienin. z

i-rwzględnieniem p rzepisów do tyczą cych archiwża cj i clokum enta cj i.

5. Przysługuje Państrvu prawo ilo ządania od Szkoły wyższej dostępu do swoich danych osobor,vych. ich

spro sto wa n ia lub o gra niczenia ich p rzetwarza n ia .

6. Pzysługuje Państrł,u prar.vo do przenoszenia danych w zakresie w jakim §ą one pzetwarzane w systenaClr

inlorm a tycznych \ł, celu p fzygotowa n ia i realtza clip orozum ienia .

] , Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezcsa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, ul. Staułi 2,00-193 Warszawa.

8. \\r sprawaclr clotyczącychprzetwarzania <lanych osobowych trrożna kontaktować się ze szkołą wyzszą na

wskazany rłl.żej adres korespondencyjny lub za pośrednictrven poczty elektronicznej na adres:

dzieka n a t.lvnh s@o sw.edu,p1

§9
Po rozum ięn ie sporzą dzo no u, dwó ch j edn ob rzm iących egzem p la:.:ach

ŁLb
dr prof, OSW

kierorłnik zakła du pracv Dziekan Wydziałrr


