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UMOWA NR …./ST/P/PAKD/RP10/P 

o zorganizowanie stażu 

zawarta w dniu …………… pomiędzy 

 

Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o., (adres , nip, regon, krs) 

reprezentowaną przez:  

………………….. – …………………… 

zwaną w dalszej części umowy Realizatorem Projektu, 
 

 a  

nazwa firmy, adres , nip, regon, krs 

reprezentowaną przez:  

………………….. – …………………… 

 

zwanym w dalszej treści umowy „Pracodawcą” 

 

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. oświadcza, że na mocy Umowy  

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy W Rzeszowie o dofinansowanie projektu  „Twoja 

szansa na zatrudnienie” nr projektu RPPK.07.01.00-18-0085/17 realizowanym  w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Działając zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu, zapisami Wniosku o dofinansowanie 

projektu strony zawierają umowę o następującej treści: 

 
§ 1.  

Przedmiotem niniejszej umowy jest odbycie u Pracodawcy stażu, (bez nawiązania stosunku 

pracy) przez następujących Uczestników projektu, skierowanych przez Podkarpacką Agencję 

Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o.: 

 

 

a) Imię i nazwisko UP , data urodzenia , zamieszkały: adres zamieszkania,          

 

§ 2.  

 

Staż uczestników projektu, o którym mowa w §1 odbywać się będzie odpowiednio zgodnie z 

poniższym: 

 

a) okres stażu : …………………………………………………….. 

b) miejsce odbywania stażu: ………………………………………. 

c) Opiekun odbywającego staż: imię i nazwisko/ stanowisko/ wykształcenie,  

d) Program stażu, zawierający zakres zadań wykonywanych przez Uczestnika projektu na 

stanowisku lub w zawodzie, zatwierdzony przez PAKD Sp. z o.o.., stanowi Załącznik nr 1 

będący integralną częścią niniejszej Umowy.  

 

 

§ 3.  
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1. PAKD Sp. z o.o.  kierując Uczestnika projektu do odbycia stażu:  

a) informuje o obowiązkach: przestrzegania ustalonego przez Pracodawcę rozkładu czasu pracy, 

sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu, stosowania się do 

poleceń Pracodawcy i opiekuna o ile nie są sprzeczne z prawem, przestrzegania przepisów i 

zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych u Pracodawcy, w szczególności regulaminu 

pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych,  

b) kieruje Uczestnika projektu przed rozpoczęciem stażu na badania lekarskie w celu uzyskania 

informacji o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku pracy,  

c) wypłaca stypendium w okresie odbywania stażu w wysokości zgodnej z założeniami w 

budżecie projektu „Twoja szansa na zatrudnienie”,  

d) ustala i opłaca składki na ubezpieczenia społeczne za każdego odbywającego staż i 

pobierającego stypendium,  

e) wydaje zaświadczenie o odbyciu stażu, 

f) opłaca szkolenie BHP stażysty. 

2. Uczestnikom projektu odbywającym staż oraz członkom ich rodzin przysługują świadczenia 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które są udzielane na podstawie obowiązujących 

przepisów.  

§ 4. 

  

1. PAKD Sp. z o.o. , na wniosek Pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii Pracodawcy i 

wysłuchaniu Uczestnika projektu, może pozbawić go możliwości kontynuowania stażu w 

przypadku:  

a) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu,  

b) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy u Pracodawcy, a w 

szczególności: stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, 

narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu odbywania stażu 

alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych,  

c) przeszkody innej niż określona w pkt. a) i b), w tym usprawiedliwionej nieobecności 

uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.  

 

§ 5. 

 

1. Pracodawca:  

a) zapoznaje stażystę z programem stażu,  

b) zapoznaje stażystę z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,  

c) zapewnia stażyście bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu na zasadach 

przewidzianych dla pracowników,  

d) zapewnia stażyście profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla 

pracowników,  

e) szkoli stażystę na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem 

pracy,  
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f) przydziela stażyście na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, 

środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej,  

g) zapewnia stażyście na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje 

profilaktyczne,  

h) na wniosek stażysty Pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 

dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za 

ostatni miesiąc odbywania stażu Pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed 

upływem terminu zakończenia stażu.  

i) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni informuje PAKD Sp. z o.o. , o 

przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności 

oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,  

j) wydaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po zakończeniu realizacji 

programu stażu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez stażystę i 

umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu,  

k) dostarcza do Biura Projektu Jaśle lub Przemyślu,  w terminie 5 dni po zakończeniu każdego 

miesiąca oryginał listy obecności oraz dziennik z realizacji stażu w danym miesiącu, które to 

dokumenty stanowią załączniki do niniejszej umowy. 

Uwaga! Lista obecności jest podstawą do naliczenia stypendium stażowego,  

l)  wyznacza na etapie przygotowań do realizacji programu stażu opiekuna stażu, który 

wprowadza stażystę w zakres obowiązków oraz zapoznaje z zasadami i procedurami 

obowiązującymi w organizacji, w której odbywa staż, a także monitoruje realizację 

przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków i celów edukacyjno-zawodowych oraz 

udziela informacji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań. 

Opiekun stażu poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zwartych w 

sprawozdaniu stażysty. Na jednego opiekuna stażu nie może przypadać więcej niż 3 stażystów. 

Organizator stażu, który nie jest pracodawcą może przyjąć na staż nie więcej niż jednego 

stażystę  jednocześnie. W przypadku większych pracodawców liczba stażystów  nie może 

przekraczać liczby pracowników zatrudnionych na etat. Opiekun stażysty  jest wyznaczony po 

stronie pracodawcy przyjmującego na staż,  

m) w okresie odbywania stażu uczestniczkom w ciąży nie może powierzać zadań w warunkach 

szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia oraz w porze nocnej,  

n) sporządza protokół powypadkowy i przesyła go do PAKD Sp. z o.o. , w przypadku, gdy 

stażysta/tka ulegnie wypadkowi w miejscu odbywania stażu,  

o) zobowiązuje się do zapewnienia należytej realizacji stażu, zgodnie z ustalonym programem, 

deklaruje zatrudnienie stażysty po zakończonym stażu w przypadku umowy o pracę na 

nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na ½ etatu; w przypadku 

zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, musi być ona zawarta na minimum trzy 

pełne miesiące oraz wartość umowy musi być  równa lub wyższa trzykrotności minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę.  

§ 6. 

1. Czas pracy stażysty nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, nie może 

odbywać się w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani godzinach 

nadliczbowych. Staż może być wyjątkowo realizowany w niedzielę i święta, w porze nocnej lub 

systemie pracy zmianowej, o ile charakter w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu 

pracy.  
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2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znaczonego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, zgodnie z 

wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r. o sygn. akt K 17/11.  

3. Ustalony zgodnie z powyższymi zasadami wymiar czasu pracy obowiązuje od dnia 

następującego po dniu przedstawienia pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.  

4. Zakaz zatrudniania niepełnosprawnego w porze nocnej, obejmuje każdego pracownika 

niepełnosprawnego niezależnie od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.  

5. Zakaz zatrudniania w porze nocnej osób niepełnosprawnych w dwóch przypadkach może ulec 

zniesieniu. Nie obowiązuje on niepełnosprawnych pracowników zatrudnianych przy pilnowaniu 

mienia. Ponadto chęć pracy w nocy może zgłosić sam niepełnosprawny pracownik. W takim 

przypadku lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku 

lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną musi wyrazić na to zgodę. Stwierdza on, 

że nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy w porze nocnej przez pracownika 

niepełnosprawnego.  

6. Stażyście nie powierza się odpowiedzialności materialnej.  

7. Stażyście przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla 

pracowników.  

8. Stażyście przysługuje prawo równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach 

rozdziału IIa w dziale pierwszym ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 

1998r. Nr21, poz.94 z późn. zm.).  

9. Uczestnikowi projektu odbywającemu staż u pracodawcy nie można powierzać wykonywania 

dodatkowych czynności w ramach umowy- zlecenia, umowy o dzieło itp., za które przysługuje 

wynagrodzenie.  

10. Podjęcie pracy przez stażystę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o 

dzieło, jak i zaistnienie innych istotnych okoliczności uniemożliwiających odbywanie stażu jest 

równoznaczne z przerwaniem stażu i brakiem możliwości pobierania stypendium.  

§ 7. 

1 . PAKD Sp. z o.o.  przysługuje prawo kontroli prawidłowości przebiegu stażu.  

2. . PAKD Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za:  

a) błędy i zaniedbania, czy też niedopełnienie obowiązków popełnione zarówno przez 

odbywającego staż jak i Pracodawcę,  

b) inne okoliczności wynikające z odbywania stażu u Pracodawcy przez stażystę. 

3. Pracodawca podlega kontroli w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy. Do przeprowadzenia kontroli upoważnione są instytucje krajowe, w tym 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jak i inne instytucje związane z nadzorem nad realizacją 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

 § 8. 

PAKD Sp z o.o.  na wniosek odbywającego staż lub z własnej inicjatywy może rozwiązać z 

Pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez Pracodawcę programu 

stażu lub niedotrzymywania warunków jego odbywania, po uprzednim uzyskaniu od 

Pracodawcy pisemnych wyjaśnień.  

§ 9. 

 

W zakresie niniejszej umowy mają zastosowanie m.in.:  

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 645, z późn. zm.)  
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2. Zalecenia Rady Europy z dnia 10 marca 2014 w sprawie jakości staży oraz Polskie Ramy 

Jakości Praktyk i Staży  

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 sierpnia 

2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 

2009 r. nr 142 poz. 1160)  

§ 10. 

 

1. Wszelkie spory mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu 

przez sąd właściwy dla siedziby PAKD Sp. z o.o.   

2. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy będą dokonywane na piśmie pod rygorem 

nieważności.  

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron.  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………                             ………………………………………………………………  
              Realizator projektu                                                        Pracodawca pieczątka imienna i podpis 

 

 

ZAŁACZNIKI DO UMOWY: 

 

1. Załącznik nr 1 – Program stażu 

2. Załącznik nr 2 – Dziennik z przebiegu realizacji stażu 

3. Załącznik nr 3 -  Sprawozdanie z przebiegu realizacji stażu 

4.  Załącznik nr 4 – Lista obecności i czasu pracy osoby odbywającej staż 

5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie opiekuna stażysty  

6. Załącznik nr 6 – Ocena po zakończonym stażu 
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UMOWA nr …/DO/PAKD/RP10/P 

POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

zawarta w dniu 4 czerwca  2018 r. pomiędzy: 

Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą Sp. z o. o. , 38 -200 Jasło, ul. Staszica 7,  

NIP: 685-100-45-21, REGON: 370249017, KRS : 0000144369, 

 reprezentowaną przez Wiesława Tomasika – Prezesa Zarządu, 

 zwaną  dalej w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem” 

oraz 

_______________________________ (dane podmiotu który umowę zawiera) 

reprezentowanym przez:………… 

zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”  

 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części 

„Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej 

Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 

niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne w zakresie 

bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia. 

§2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane osobowe celu  

uczestników stażu w postaci: imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu. 

2. Powierzone przez Administratora  dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający 

wyłącznie w celu  realizacji umowy o organizację stażu oraz w zakresie umożliwiającym podmiotowi 

przetwarzającemu należytą realizację postanowień umowy nr ……… z dnia………………….  

§3 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do 

ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 

przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy (wzór załącznik nr 1). 
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4. Podmiot przetwarzający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt. b Rozporządzenia, zobowiązuje się zapewnić 

zachowanie w tajemnicy, przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania 

danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie trwania umowy stażowej, 

jak i po jej ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych 

z przetwarzaniem usuwa/ zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich 

istniejące kopie. O tym, czy dane osobowe mają być usunięte, czy zwrócone decyduje administrator. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi 

w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane 

dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi w ciągu 24h do 72 h. 

§4 

Prawo do kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 

danych osobowych spełniają postanowienia umowy. 

2. Administrator danych realizować będzie prawo do kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 5  dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 

terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.  

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

§5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania  

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Administratora danych.  

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie 

Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku 

przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym 

obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji 

z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki 

jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie. 

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się 

ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

§ 6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 



 

 

 

 

Projekt „Twoja szansa na zatrudnienie” 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o 

jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 

skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, 

o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w 

Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, 

w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez 

Administratora danych. 

§7 

Czas obowiązywania umowy 

 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony  tj. do ….. . 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu 

wypowiedzenia. 

§8 

Rozwiązanie umowy 

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym,  gdy 

Podmiot przetwarzający: 

a. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich 

w wyznaczonym terminie; 

b. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 

c. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora 

danych; 

§9 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od 

współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody 

Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 

posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

§10 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Rozporządzenia. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy 

Administratora danych (lub Podmiotu przetwarzającego w zależności od postanowień stron). 

 

  

_______________________                                                           ____________________ 

Administrator danych                                                                       Podmiot przetwarzający 
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Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

UPOWAŻNIENIE Nr ……………2018 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU  

„Twoja szansa na zatrudnienie” nr projektu RPPK.07.01.00-18-0085/17 

              Z dniem …………………….. na podstawie art. 29 w związku z art. 28 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 - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) oraz umowy nr ……………………… 

powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia…………..2018 r., upoważniam 

Panią/Pana …………… do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu „Twoja 

szansa na zatrudnienie”, w związku z realizacją stażu.  
Dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – 

pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działający w imieniu Województwa 

Podkarpackiego na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu wyłonionego do 

dofinansowania w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 , w ramach zbioru 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

 Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania, nie później jednak niż do daty 

zakończenia realizacji stażu  w ramach projektu  „Twoja szansa na zatrudnienie”. Upoważnienie 

wygasa z chwilą zakończenia umowy.  

 

……………………………………………………… 

Czytelny podpis osoby lub podmiotu, który został do tego przez Beneficjenta umocowany, 

upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień. 

OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych 

osobowych, w tym RODO, a także z obowiązującą w firmie Polityką Bezpieczeństwa Ochrony 

Danych Osobowych oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym 

do przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania 

danych osobowych określonych w tych dokumentach. 

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, 

z którymi zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania 

stażu , jak też po jego zakończeniu.  

    

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

        (data i podpis osoby upoważnionej) 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.  informujemy, że: 

 

 

 Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Podkarpackiego z 

siedzibą w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów - Instytucja 

Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020. 

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres: iod@podkarpackie.pl, telefonicznie nr tel. 17 747 67-09, listownie na adres 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie 

Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie 

 Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać 

ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Podmiotem przetwarzającym dane osobowe, działającym w imieniu i na rzecz 

Administratora jest Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą 

w Jaśle, przy ul Staszica 7. 

 Przesłanką legalności przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, jest art. 6 ust. 1 litery „c” i „e” oraz art. 9 ust. 2 litery „g” RODO. 

 Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Twoja szansa 

na zatrudnienie” realizowanego na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0085/17-00 

z dnia 29.12.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1  Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy. 

 Wnioski i pisma dotyczące danych osobowych można przesyłać do podmiotu 

przetwarzającego dane (Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.) na 

adres mailowy admin_dane@pakd.pl.  

 Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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