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Porozumienie zostaje zawartę w dtrirt ....,,,,r. pomiędzy Olsztyńską Szkołą Wyżsą
zw-aną dalo,j ,,szkołą w,1ższą", reprezentołvaną przęz Dziekana Wydziału Nauk Hurnanistyczno-Społeczrych
i Technicznyclr dra Wojciecha Jurkierłicza

a

zu,aną\zwanym dalej ,,zakładerrr pracy'], reprezentowaftyln przęz Dyrektora 1ub inną upoważnioną przez niego

osobę:

Praktyka jest integralną czę]ścią studiórv i odbyr,va się na podstar.vie:

- tJstarły zdnia20 lipca 20l8 roku -Prawo o szkolnictrł,ie wyższym i rrauce, (Dz.|J. z2018 r.,poz. l668),
-RozpotządzeniaMNiSWzdnia27 rłrześnia20l8r.wsptarviestudiórv (Dz.U.2018r..poz.186t),
- Regulalnilru Pl,aktyk Olsztl,ńskiej Szkoły Wyższej.

§1

Szkoła wyższa kieruje studenta

Inlie i liazwisko.........,.................

I(ieruirek: Oligofrenopedagogika - edukacja i rehalrilitacja osób z niepelnosprawnością intelektualną oraz

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Poziom studiów: studia podyplomowe

do zak]adrr ;lncy celenr odbycia praktyki, przer,vidzianej rł,planie strrdiór.v.

§2

Podstawę odbyrvania plaktykistanowi pLin (instrukcja) praktykiscudęnta zę szkoły wyższej określający zadatń
praktyki i wymiar godzin.

§3

Studęnciw okręsie odby*,ania praktykisą zobowiązanido przestrzegania i stosowania się do oboiviązującegorv
instytucj i regula nr inu porzą dku prawnego.

Praktyka porł-inna byc zrcalizolł,ana rł. tenrrirrie określonym v.wytycznl,clr do pmktyk.

§4

Zakład. pra,cy obor,viązany jest do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzetta praktyk, w
szczegó|ności:

_ ,/ zapewnic odpowiednie stanov.iska prac,v, zgodnie z instrukcją praktyki
ł zapoznać studentó,ł.z regulaminem pracy.przepisamibhp oraz irlnym iplzepisamiobor,viązującymi

w placówce
ł zapewrric opiekę nad przebiegiem praktyki, którą w placówce sprawuje Dyrektor lub inna

upoważniona osoba.

§5

Ucze]nia zobowiązalajest do ;

1 . opracowania programu praktyki i zapoznania z nim studenta
2. spravi'orłania nadzoru dydaktycz1,1o-rr,ychov,awczego i organizacyjnego nad praktyką

§6
*



Uczelnią nie r,vypłaca wynaglodzcllia za oclbytą praktykę osobtlm spralłrr.jącynr opiekę 1lad studelltcm

§7

W sprarł.ach nieulegulorłanych niniejszym porozumieniem zastosorłanięmają odpou.iednie przepisy kodeks.l

cywilnego.

§8
I n fo rm a cj a o pźetwa źąn irr da ny ch o sobor.r,ych :

1. Adrninistratorem danych osobow,rlch p|zetwaftafiych wcelu re alizacji porozunrienia w sprawie praktykjest

Szkclła llryższa,

2. Państwa danebędąprzetwarzanenapodstawieafl.6 u,st. 1 lit. b Rozporządzenia Par]amentuEuropejskiegtl

i Rady (UE) 2016i6]9 z dnn 27 kwiętrl'a 2016 r. w sprarvie ochrony osób 1Łycznych w zńązku z
przet-nłazaniem danych osobowyah i w sprarvie sr,vobodnego przepływu takiclr danych oraz uchylenia

dyrektyrły 95/4ólWE (ogólrle rozporządzenie o ochronie danych ),

3, Podanie danych jest dobrotolne, jednakze jest niezbędnę rłl celu zaą-arcia i realżacji porozumienia w

sptawie praktyk.

4, Dane będą przechowywanę 1'lrzez czas niezbędny r1o rłykonania niniejszego porozumienia. z

urvzględn ien iem p rzep isóv, dotyczących a rch irviza cj i do|<um enta cj i.

5. Przysługuje Państlr,u pra,nł,o do żądania ocl Szkoły vyższej dostępu do swoich danych osoborrych, ich

spfostowa n ia lub ogra n iczcn ia ioh p rzetwarzania.

6, Przysługuje Państrvu prawo do przenoszenia danychwzakresie w jakim są one przetwat7,afiew systenrach

informatycznych w celu pEygoto\.lrania i realŁacji polozunienia,

7 , Przysługuje Państwu prawo rłmiesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzę<lrr Ochrony Dalrych
Osobowych, ul, Sta.ł.ki 2. 00-193 lv-anzawa.

8. W sprawach dotyczącl,clr przetwazania danych osobowyclr ntożna kontaktorłać się ze Szkołą w"y-zszą na

wskazany u._vżej adres 1<orespondencyjny lLrb za pośrednictlvenr poczty elektroniczllej na arlres:

dziekanat.wnlrs@osrł,.ed u,pi

§9
Porclzum ien ie sporządzon o rv dwóoh j ednobrzm ią cych egzemplarza ch

OLSZTYŃSKA
Wydzial Nauk

tlr '{,rńy,

Kierorłłlik ZakładuPracy Dziekan \{yr|zialu


