Załącznik nr 7 do zarządzenia Rektora UG nr 12/R/21

UMOWA
o organizację praktyk nieobowiązkowych dla studenta
Uniwersytetu Gdańskiego
zawarta w dniu ………………………. r. pomiędzy
1. Uniwersytetem Gdańskim w Gdańsku,
ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………,
działającym na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,
zwanym dalej „Uczelnią”.
a
2. ………………………………………………z siedzibą………………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Zakładem Pracy”,
oraz
3. Panią/Panem …………………………… studentką/tem …….. roku studiów
…………………… kierunku: ……………………………………………., prowadzonego
przez Wydział ………………………………… Uniwersytetu Gdańskiego
zwaną/ym dalej „Praktykantem”,
o następującej treści:
§ 1.
Na podstawie niniejszej umowy Zakład Pracy zorganizuje, a Praktykant odbędzie –
praktyki nieobowiązkowe, nieprzewidziane w programie studiów kierunku, który studiuje
Praktykant. Uczelnia, na wniosek Praktykanta, wyda zaświadczenie potwierdzające
odbywanie przez Praktykanta studiów w Uczelni.
§ 2.
Zakład Pracy zobowiązuje się do sprawowania nadzoru i opieki nad Praktykantem
oraz przestrzegania wszelkich mających zastosowanie przepisów prawa.
§ 3.
Umowa została zawarta na czas określony od …………..20.. r. do ………… 20... r.
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§ 4.
Koszty ubezpieczenia NNW pokrywa Praktykant we własnym zakresie.
§ 5.
W związku z odbywaniem praktyk nieobowiązkowych Praktykantowi nie
przysługują od Uczelni żadne świadczenia finansowe ani rzeczowe.
§ 6.
Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za żadne zdarzenia mające miejsce w związku
z odbywaniem przez Praktykanta praktyk nieobowiązkowych ani za treść
ewentualnych umów zawieranych przez Praktykanta z Zakładem Pracy.
§ 7.
Praktyki nieobowiązkowe mają charakter nieodpłatny. Z tytułu czynności
wykonywanych w ramach praktyk Praktykantowi nie przysługuje wynagrodzenie.
Niniejsza umowa nie powoduje zobowiązań finansowych dla Uczelni oraz dla
Zakładu Pracy.
§ 8.
Uczelnia oraz Zakładu Pracy zobowiązują się do ochrony danych osobowych
Praktykanta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które znajdują
zastosowanie do przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności, włączając
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.

2.
3.

4.

§ 9.
Uczelnia informuje, iż klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się pod adresem internetowym:
https://bip.ug.edu.pl/.
Zakład Pracy oświadcza, iż zapoznał się z treścią klauzuli, o której mowa w ust. 1.
Zakład Pracy zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i realizacji
niniejszego porozumienia.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych studentów
w związku z procesem organizacji praktyk znajduje się na stronie internetowej
Uniwersytetu Gdańskiego i w Portalu Studenta
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§ 10.
Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.

……………………………..
Uczelnia

……………………………..
Zakład Pracy

……………………………..
Praktykant

