Zarządzenie Nr R-42/2018
Rektora Politechniki Lubelskiej
z dnia 18 września 2018 r.
zmieniające Zarządzenie Nr R-62/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej
z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji
praktyk objętych programem kształcenia w Politechnice Lubelskiej
Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz Regulaminu
Studiów w Politechnice Lubelskiej z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1.
Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacji praktyk objętych programem
kształcenia w Politechnice Lubelskiej, wydanego Zarządzeniem Nr R-62/2015
Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2015 r., otrzymuje
brzmienie określone w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr R-62/2015 Rektora Politechniki
Lubelskiej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
organizacji praktyk objętych programem kształcenia w Politechnice Lubelskiej
nie ulegają zmianie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr R-42/2018
Rektora Politechniki Lubelskiej
z dnia 18 września 2018 r.

UMOWA O ORGANIZACJĘ STUDENCKIEJ PRAKTYKI
zawarta w dniu …………………… w …………………………….. pomiędzy:
Politechniką Lubelską (ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin), zwaną dalej
„Politechniką Lubelską”, reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………..…………
oraz
………………………………………………………………………………………..…………
z siedzibą w …………………………, zwanym dalej „Organizatorem praktyki”,
reprezentowanym przez ………………………………………..……………………………
a
………………………………………………………………………………………..…………
zamieszkałym/łą …………………………….……………………………………………….
zwanym/ą dalej „Praktykantem”.
§ 1.
Politechnika Lubelska kieruje Praktykanta do odbycia praktyki na terenie i pod
kierownictwem Organizatora praktyki w terminie od ……………………….…
do ………………..…….............
§ 2.
1. Organizator praktyki zobowiązuje się do stworzenia warunków niezbędnych do
zrealizowania praktyki zgodnie z założonymi w Karcie sylabusu praktyki
efektami kształcenia.
2. Do uzgodnienia warunków realizacji założonych dla praktyki efektów kształcenia
upoważnieni są:
 ze strony Politechniki Lubelskiej opiekun praktyki/pełnomocnik dziekana
ds. praktyk …………………………………………………………………………….,
tel. służbowy: …………………………….
 ze strony Organizatora praktyki …………………………………….……………...,
tel. służbowy: …………………………….
3. Praktyka nie może odbywać się w warunkach szkodliwych dla zdrowia
w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 3.
1. Politechnika Lubelska zobowiązana jest do sprawowania nadzoru merytorycznowychowawczego nad przebiegiem praktyki.
2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1, pełni w imieniu Politechniki Lubelskiej
pełnomocnik dziekana ds. praktyk lub opiekun praktyki, który jest upoważniony
do kontroli realizacji celów praktyki oraz do rozstrzygania, w porozumieniu
z Organizatorem praktyki, wszelkich spraw związanych z przebiegiem praktyki.
§ 4.
Praktykant zobowiązuje się do zrealizowania praktyki zgodnie z założonymi
w Karcie sylabusu praktyki celami, a ponadto do przestrzegania:
1) zasad odbywania praktyki określonych przez Politechnikę Lubelską;
2) ustalonego przez Organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy;
3) zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej;
4) zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności
danych w zakresie ustalonym przez Organizatora praktyki.
§ 5.
1. Po zakończeniu praktyki Praktykant przedstawia do zatwierdzenia
Organizatorowi praktyki i opiekunowi praktyki/pełnomocnikowi dziekana
ds. praktyk sprawozdanie z przebiegu praktyki lub dziennik praktyk.
2. Zatwierdzone dokumenty, o których mowa w ust. 1, stanowią podstawę do
wydania decyzji o zaliczeniu studentowi praktyki.
§ 6.
1. Z tytułu odbycia praktyki studentowi nie przysługuje żadne roszczenie finansowe
ani w stosunku do Politechniki Lubelskiej, ani w stosunku do Organizatora
praktyki, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. W przypadku, gdy Organizator praktyki zdecyduje o możliwości otrzymania
przez studenta wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywanej w trakcie odbywania
praktyki, stosowna umowa zawierana jest pomiędzy Organizatorem praktyki
a Praktykantem, bez pośrednictwa Politechniki Lubelskiej.
§ 7.
1.

Politechnika
Lubelska
powierza
przetwarzanie
danych
osobowych
Organizatorowi praktyki w trybie art. 28 i 29 Rozporządzenia 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 osobowych), zwanego
dalej „RODO”.

2.

Politechnika Lubelska oświadcza, że jest administratorem danych, które
powierza.

3.

Powierzone dane zawierają informacje o osobach fizycznych – praktykantach
skierowanych na odbycie praktyk – studentach Politechniki Lubelskiej.

4.

Politechnika Lubelska powierza Organizatorowi praktyki przetwarzanie danych
osobowych jedynie w zakresie określonym w § 8.
§ 8.

1.

Organizator praktyki będzie przetwarzał dane osobowe studentów Politechniki
Lubelskiej skierowanych na odbycie praktyk studenckich w zakresie
wynikającym z:
1) art. 11 oraz art. 166 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym;
2) Regulaminu studiów w Politechnice Lubelskiej;
3) Zarządzenia Rektora Politechniki Lubelskiej w sprawie szczegółowych
elementów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
4) zbioru danych osobowych studentów odbywających praktyki studenckie.

2.

Powierzone przez Politechnikę Lubelską dane osobowe będą przetwarzane
przez Organizatora praktyki wyłącznie w celu realizacji praktyk studenckich
oraz w celu realizacji czynności wynikających z art. 30 RODO.
§ 9.

1.

Organizator praktyki zobowiązuje się, jeszcze przed przystąpieniem do
przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 8 ust. 5, do ich
zabezpieczenia poprzez wdrożenie i utrzymywanie środków technicznych
i organizacyjnych, o których mowa w art. 32 RODO oraz wewnętrznych aktach
prawnych.

2.

Organizator praktyki oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi
prawidłowe przetwarzanie i zabezpieczenie danych osobowych, a jego system
informatyczny odpowiada wymaganiom określonym w art. 32 RODO.

3.

Organizator praktyki zobowiązuje się do:
1) dołożenia szczególnej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, zgodnie z Polityką bezpieczeństwa oraz Instrukcją zarządzania
systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
2) przetwarzania powierzonych mu danych osobowych zgodnie z niniejszą
umową oraz przepisami chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą;
3) przetwarzania danych powierzonych przez Politechnikę Lubelską przez
osoby upoważnione przez Organizatora praktyki oraz prowadzenia
ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
4) zachowania i zapewnienia zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych
przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia u Organizatora
praktyki, jak i po jego ustaniu.

4.

Organizator praktyki zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Politechnikę
Lubelską o:
1) każdym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi
lub instytucji;
2) każdym żądaniu osoby, której dane przetwarza;
3) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych;
4) przeprowadzeniu przez Urząd Ochrony Danych Osobowych kontroli
przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodności ich
przetwarzania oraz jej wyników i innych czynnościach organów władzy
publicznej dotyczących tych danych zgodnie z przepisami rozdziału 9 Ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1000), zwanej dalej „UOODO”.

5.

Politechnika Lubelska ma prawo do kontroli sposobu wykonywania umowy
oraz żądania składania przez Organizatora praktyki pisemnych wyjaśnień.

6.

Organizator praktyki zobowiązuje się do usunięcia uchybień i poprawy
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz udzielenia odpowiedzi
na każde pytanie Politechniki Lubelskiej dotyczące przetwarzania powierzonych
danych osobowych.

7.

Organizator praktyki nie jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych
objętych umową podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody Politechniki
Lubelskiej, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.
§ 10.

1.

Organizator praktyki odpowiada za naprawienie wyrządzonej Politechnice
Lubelskiej lub osobom trzecim szkody wynikłej z niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności za udostępnienie danych
określonych w § 8 ust. 5 niniejszej umowy osobom nieupoważnionym.

2.

W przypadku naruszenia przepisów RODO lub niniejszej umowy z przyczyn
leżących po stronie Organizatora praktyki, w następstwie czego Politechnika
Lubelska, jako administrator danych osobowych, zostanie zobowiązany do
zapłaty jakichkolwiek należności, Organizator praktyki zobowiązuje się pokryć
Politechnice Lubelskiej poniesione z tego tytułu wszelkie koszty.
§ 11.

Politechnika Lubelska może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym,
gdy Organizator praktyki:
1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
2) niewłaściwie przetwarza dane osobowe, pomimo uprzedniego wezwania do
zmiany sposobu ich przetwarzania;
3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Politechniki Lubelskiej;
4) nie ma zdolności do dalszego wykonywania umowy.

§ 12.
W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca, nie później niż
w terminie do 30 dni kalendarzowych, zwróci wszelkie dane osobowe, których
przetwarzanie zostało mu powierzone, a także usunie z własnych systemów
informatycznych oraz zniszczy dane osobowe przechowywane na własnych
nośnikach danych lub w wersji papierowej.
§ 13.
1.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy RODO,
ustawy UOODO i przepisów wykonawczych oraz Kodeksu cywilnego.

3.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Politechnika Lubelska

…………………………….
pieczęć i podpis

Organizator praktyki

Praktykant

…………………………….

…………………………….

pieczęć i podpis

podpis

