Z

45/2021
Rektora PW

POROZUMIENIE Nr / kod jednostki / rok
zawarte w Warszawie w dniu ..............................

...............................................................
o
Wydzia

*

a
Podmiotem z

znym /

- zwanym dalej
*, reprezentowanym
przez

o

a
,
czestnikiem praktyk .

1.

1
/ Jednostka organizacyjna PW*

Podmiot z

uczestnika praktyk
wisko studentki/studenta)

......................................

w celu odbycia obow

studenckiej w okresie od
2. Ponadto Podmiot z
"/ Jednostka organizacyjna PW*
o:
1) zapewnienia odpowiedniego stanowiska pracy, zgodnie z programem praktyki;
2) zapoznania Uczestnika praktyk
oraz o ochronie inf
od
3) sprawowania przez wyznaczonego ze swojej strony koordynatora praktyki, nadzoru
merytorycznego i organizacyjnego nad przebiegiem praktyki.
2
Uczestnik praktyki

.

1 ust. 1, na podstawie

3
Uczelnia/Jednostka organizacyjna PW*
1) przedstawienia Podmiotowi z
/Jednostce organizacyjnej PW* celu
i programu praktyki;
2) sprawowania - poprzez wyznaczonego opiekuna praktyki - nadzoru nad przebiegiem
praktyki;
3)
Uczestnika praktyki na pisemny wniosek Podmiotu z
/Jednostki

organizacyjnej PW* w przypadku, gdy naruszy on
4) dostarczenia Uczestnikowi praktyk, w formie wydruku, informacji o uczelnianej bazie
j, w celu
zaproszenia Podmiotu z
/ Jednostki organizacyjnej PW* do zamieszczenia w
4
1)
z ustalonym programem praktyki i wymogami ustalonymi przez Podmiot z
o
;
2) przestrzegania regulami

/

zachowania poufn
3)
4)

koordynatora praktyki oraz opiekuna praktyki o swojej

5)

na praktyki o wszelkich nieprawid

w realizacji praktyki;
6) zawarcia ubezpieczenia od sk
7)
8)

stworzenia profilu firmy w Uczelnianej Bazie
szawskiej na portalu
internetowym www.bk.pw.edu.pl .

w Podmiocie zewn
Jednostce organizacyjnej PW*
z

/
guje

ej umowy cywilnoprawnej.
6

1.

dy organizacji i

2. W czasie odbywania praktyki Uczestnik praktyk
pracy, kierownictwu
cyjnej
organizacyjnej PW*
3.

Podmiotu

z

/Jednostki

1.
niniejszego porozumienia
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwie
bodnego

2.

go
porozumienia
Administratorem (danych oso
ony danych osobowych
oraz ponosi
otrzymania).

3.

niniejszego porozumienia
nizacyjnych

z przetwarzaniem danych osobowych.
4. Strony niniejszego porozumienia, w

ego

e porozumienie). Brzmienie klauzuli informacyjnej stosowanej przez
Uczelni
2 do niniejszego porozumienia, natomiast brzmienie klauzuli
informacyjnej stosowanej przez
3 do niniejszego
porozumienia.
8
W spra
kodeksu cywilnego
9
trzech

ze stron.

10

11
P
Podmiot z
/Jednostka organizacyjna PW*

Uczestnik praktyk

klauzula informacyjna Uczelni dla Uczestnika praktyk;
klauzula informacyjna Uczelni dla Podmiotu z
3 klauzula informacyjna Podmiotu z

Uczelnia
/Jednostka
organizacyjna PW

;

do porozumienia

KLAUZULA INFORMACYJNA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
DLA UCZESTNIKA PRAKTYK
kwietnia 20
osobowych i w sp

h danych oraz uchylenia dyrektywy

Warszawska inf
1)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska
litechniki 1, 00-661 Warszawa.
2)
go: iod@pw.edu.pl.

3)
4)
5)
6)

7)

adres zamieszkania.
Pani/Pana dane osobo
Porozumienia o
yk studenckich
do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Pani/Pana danych osobowych
poza Europejski Obszar Gospodarczy.
m
sprzeciwu wobec przetwarzania dan
przetwarzania danych osobowych nie jest zg
przenoszenia danych osobowych.

8)

d

9)

Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania
Pani/Pana.
p
P
studenckich.
Pani/Pana dane osobowe przetw
Porozumienia oraz

10)
11)
12)

do

Pani/Pana

danych

osobowych

mo

ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych, gdy uzn
osobowych narusza przepisy RODO.

i/Pana danych

do porozumienia

KLAUZULA INFORMACYJNA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
DLA
Zgodnie z
27 kwietn

y (UE) 2016/679 z dnia

95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dale
Warszawsk
1)
2)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska
-661 Warszawa.
Administrator wyznaczy
h (IOD)
iod@pw.edu.pl.

3)

i nazwisko,

-ma
4)
5)

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

do

6)

poza Europejski Obszar Gospodarczy.
m

7)

przenoszenia danych osobowych.
Pani/Pana dane

8)

d

9)

Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania
Pani/Pana.
d

10)

praktyk studenckich.
11)
12)

wo ich
a, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia

nnym podmiotom (administratorom),

i Porozumienia
Porozumienia oraz

ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych
osobowych narusza przepisy RODO.

do porozumienia

KLAUZULA INFORMACYJNA

