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Załącznik 3 Umowa Trójstronna 

UMOWA TRÓJSTRONNA 

 

w Projekcie WND-POWR.03.01.00-00-S060/17 „Employ-Farm. Wysokiej jakości programy stażowe dla 

studentów kierunków: Farmacja, Kosmetologia, Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, 

 

zawarta w dniu …....…………………. w Łodzi, pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, NIP 725-18-43-739, REGON 

473073308, reprezentowanym przez: 

- prof. dr hab.n.farm. Pawła Szymańskiego – Prodziekana Wydz. Farmaceutycznego ds. Dydaktyki 

- mgr Małgorzatę Ochman – Kwestora UM, zwanym w dalszej części umowy Realizatorem Projektu. 

 

a 

Firmą/Instytucją  

Adres  

 

 

nr NIP  

nr REGON  

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego/ Rejestru 

Osób Fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą  prowadzonego przez 

 

pod numerem  

reprezentowanym przez (imię i nazwisko)  
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zajmującym/cą stanowisko  

 
zwaną w dalszej części umowy Stażodawcą 

 

oraz 

Imię i nazwisko  

PESEL  

Adres  

 

 

 

zajmującym/cą stanowisko  

 
zwanym/ą w dalszej części umowy Opiekunem/ką stażu. 

 

§1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków Stron w zakresie współpracy oraz organizacji 

staży u Stażodawcy w ramach Projektu. Stażodawca zobowiązuje się przyjąć i zapewnić opiekę na 

stażu krajowym w łącznym wymiarze 360 godzin, tj. 9 tygodni w wymiarze: 40h/tydzień, 

następującym studentom/kom kierunku:……………………Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi: 

 

Lp. Imię i nazwisko Stażysty/ki Okres realizacji stażu 

1.   

2.   

3.   

4.   
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5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 
 

§2 

Przedmiot Projektu 

1. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji studentów kierunków: Farmacja, 

Analityka Medyczna, Kosmetologia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi(UM) poprzez realizację we współpracy z pracodawcami wysokiej jakości programów 

stażowych, w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy i gospodarki opartej na 

wiedzy oraz wzmocnienie współpracy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z Pracodawcami w 

zakresie praktycznych elementów kształcenia. 

2. Realizacja projektu odbywać się będzie od 01.03.2018 do 31.12.2019. 
3. Projekt zakłada finansowanie staży w łącznym wymiarze 360 godzin, tj. 9 tygodni w 

wymiarze: 40h/tydzień, realizowanych według programu stażu zgodnie z Zaleceniami Rady 
Unii Europejskiej z dn. 10.03.2014 w sprawie ram jakości staży, w polskich 
przedsiębiorstwach sektora farmaceutyczno-medycznego oraz przedsiębiorstwach i 
gabinetach branży kosmetycznej, oraz w przyszpitalnych i prywatnych laboratoriach 
diagnostycznych, i instytutach medycznych.  

4. Studenci/ki na staże do Projektu będą rekrutowani/e na podstawie profili kompetencyjnych 

stworzonych we współpracy ze Stażodawcami. Uczestnictwo studenta/ki w Projekcie oraz 

w stażu nie zwalnia z udziału w obowiązujących zajęciach dydaktycznych w ramach programu 

kształcenia. 

5. Staż ma na celu umożliwienie Stażyście/ce zdobycia wiedzy w zakresie funkcjonowania 

instytucji i podmiotów gospodarczych, zdobycie doświadczenia zawodowego, ułatwiającego 

start zawodowy na rynku pracy oraz powiązanie wiedzy teoretycznej zdobytej na kierunku 

studiów z umiejętnościami praktycznymi. 

6. Biuro Projektu mieści się przy ul. Muszyńskiego 1 , bud. C, V piętro, pok.513, 90-151 Łódź.  
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§3 

Prawa i obowiązki Stażodawcy 

W ramach współpracy Stażodawca zobowiązuje się do: 

1. Zapoznania z Regulaminem Projektu, który precyzuje szczegółowo zasady realizacji i 

finansowania działań w przedmiotowym Projekcie; 

2. Określenia profilu poszukiwanego kandydata oraz oferowanego opisu stanowiska stażu; 

3. Udziału w konsultacjach profili kandydatów oraz oczekiwań dotyczących systemu kształcenia 

na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi;  

4. Dokonania kwalifikacji studentów na staż spośród puli Uczestników Projektu 

rekomendowanych dla danej oferty stażu przez Realizatora Projektu. Kwalifikacja może 

obejmować w zależności od oferty stażowej m.in. takie działania jak: rozmowa kwalifikacyjna, 

testy modelowe weryfikujące poziom deklarowanych kompetencji. Kwalifikacja odbędzie się 

w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania przez Realizatora Projektu dokumentów z I 

etapu procesu rekrutacji. 

5. Współpracy w zakresie realizacji staży po podpisaniu i na zasadach trójstronnej Umowy 

stażowej zawartej pomiędzy Realizatorem Projektu, Stażodawcą a Opiekunem/ką stażu; 

6. Realizacji programów staży dla studentów/tek Wydziału Farmaceutycznego w Łodzi zgodnie 

z Zaleceniami Rady Unii Europejskiej z dn. 10.03.2014 w sprawie ram jakości staży oraz 

rekomendacjami Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami (Polskie Ramy Jakości Praktyk 

i Staży) tj. 

a) stworzenia we współpracy z Uczelnią programu stażu z uwzględnieniem czasu trwania i 

wymiaru stażu, informacji o obszarze biznesowym/dziale/komórce, w której realizowany 

będzie program,  opis i główne założenia programu, cele dydaktyczne i szkoleniowe, 

zakładane efekty kształcenia osiągnięte na skutek realizacji stażu, zakres obowiązków; 

b) zapewnienia uczestnikom stażu odpowiedniego stanowiska stażowego z uwzględnieniem 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 

c) wyznaczenia Opiekuna Stażu z ramienia Stażodawcy (wymagane wykształcenie wyższe i 

minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe oraz w pracy ze stażystami) upoważnionego 

do przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w § 4 umowy. Opiekun 

wprowadza stażystę/kę w zakres obowiązków oraz zasady i procedury obowiązujące u 

Stażodawcy, monitoruje realizację przydzielonego w programie zakresu obowiązków oraz 

celów programowych, udziela informacji zwrotnej stażyście/ce na temat osiąganych 

wyników i stopnia realizacji zadań; Opiekun Stażu poświadcza własnym podpisem 

prawdziwość informacji zawartych w Dzienniku stażu i liście obecności stażysty/ki oraz 

wypełnia dokumentację niezbędną do ewaluacji stażu;  

d) zapoznania stażystów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami BHP  

i przeciwpożarowymi oraz przeprowadzenia innych szkoleń stanowiskowych, jeśli są 

wymagane. Koszt pokrycia ww. szkoleń leży po stronie Stażodawcy; 
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e) przeprowadzenia procesu adaptacji stażysty/ki u Stażodawcy; 

f) realizacji programu stażu w okresie i na zasadach określonych w Umowie trójstronnej i 

programie stażu, zapewniając Stażyście/stce możliwość nabycia nowych umiejętności, 

specyficznych dla danego zawodu bądź branży, a także powierzając mu zadania 

odpowiadające kwalifikacjom oraz doświadczeniu z uwzględnieniem ryzyka 

odpowiedzialności Stażdawcy za powierzone Stażyście/ce zadania; 

g) wydania Stażyście/stce po zakończeniu stażu (nie później niż w terminie 7 dni po 

zakończeniu realizacji programu stażu) opinii (sporządzonej w dwóch egzemplarzach), która 

powinna zawierać: 

- nazwę Stażodawcy, 

- imię i nazwisko Stażysty/stki, 

- okres odbywania stażu, 

- stanowisko, 

- informacje o zadaniach realizowanych przez Stażystę oraz kwalifikacjach lub  

umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie trwania stażu, 

- informacje o osiągniętych przez stażystę efektach stażu z uwzględnieniem 

kompetencji, wiedzy oraz umiejętności, 

h) umożliwienie Stażyście/tce oceny programu stażu w formie pisemnej. 

7. Udokumentowania Uczelni wypłaty wynagrodzenia Opiekunowi/ce stażu wraz z 

wystawieniem noty obciążeniowej z 30 dniowym terminem płatności dla Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi w postaci przedstawienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem 

kopii umów/ aneksów/ oddelegowań oraz przelewów wynagrodzeń i składek do ZUS/podatku 

do US z tytułu opieki nad stażystami. Wynagrodzenie Opiekuna/ki nalicza się proporcjonalnie 

do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę/kę  i do liczby stażystów/ek. Zakres 

obowiązków opiekuna/ki stażu (w tym liczba godzin, liczba studentów/ek, stawki) musi być 

określony w umowie/ aneksie/ oddelegowaniu ze Stażodawcą. Podstawą refundacji 

wynagrodzenia Opiekuna/ki stażu przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi na rzecz Stażodawcy 

będą wyżej wymienione dokumenty wraz z miesięcznymi kartami czasu pracy Opiekuna/ki 

stażu (Załącznik nr 15 do Regulaminu). Ww. dokumenty powinny być przekazane 

Realizatorowi Projektu w postaci skanu w ciągu 4 dni roboczych od momentu poniesienia 

wydatku (karty czasu pracy w oryginale w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu stażu); 

8. Ochrony danych osobowych Stażysty/tki zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, 

a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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. 

9. Przestrzegania postanowień niniejszej Umowy trójstronnej, Regulaminu Projektu oraz 

Wytycznych Programowych obowiązujących w Nowej Perspektywie Finansowej UE 2014-

2020 (dostępne pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-

funduszach/dokumenty/); 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/
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10. Zamieszczenie na czas realizacji w widocznym i dostępnym miejscu dostarczonego przez 

Realizatora Projektu plakatu informacyjnego w formacie A3 oraz oddzielnie informacji o 

współfinansowaniu stanowiska stażowego ze środków Unii Europejskiej ( np. identyfikator 

stażysty, plakietki na biurku).  

11. Niezwłocznego informowania Biura Projektu o przypadkach przerwania odbywania stażu oraz  

o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji stażu; 

12. Wypełnienia niezbędnej dokumentacji projektowej (w trakcie trwania Projektu oraz do 6 m-cy 

po jego zakończeniu). 

§4 

Prawa i obowiązki Opiekuna/ki stażu 

W ramach współpracy Opiekun/ka stażu zobowiązuje się do: 

1. Zapoznania z Regulaminem Projektu, który precyzuje szczegółowo zasady realizacji i 

finansowania działań w przedmiotowym Projekcie; 

2. Przygotowania stanowiska stażu dla stażysty/ki; 

3. Sprawowania opieki merytorycznej w trakcie stażu nad pojedynczym stażystą/ką w w 

łącznym wymiarze 360 godzin, tj. 9 tygodni w wymiarze: 40h/tydzień. (łącznie maksymalnie 

360 godzin opieki nad 10 stażystami/kami); 

4. Dokumentowania i przedkładania Realizatorowi Projektu w terminie do 5 dni roboczych po 

zakończeniu miesiąca kart czasu pracy Opiekuna/ki stażu za poprzedni miesiąc stażu w 

przypadku pobierania wynagrodzenia z tytułu opieki nad stażystą/ką (Załącznik nr 15 do 

Regulaminu Projektu); 

5. Przestrzegania i kontrolowania czasu pracy stażysty/ki; 

6. Nadzorowania wypełniania listy obecności i dziennika stażu;  

7. Zapoznania stażysty/ki z obowiązkami i warunkami pracy, w tym regulaminem pracy; 

8. Przeprowadzenia niezbędnych szkoleń związanych z zajmowanym przez stażystę/kę 

stanowiskiem; 

9. Bieżącego przydzielania zadań do wykonania; 

10. Nadzoru nad przebiegiem wykonywania zadań; 

11. Odbioru wykonanych prac;  

12. Weryfikacji zgodności przebiegu stażu z programem stażu; 

13. Bieżącego informowania Realizatora Projektu o przebiegu stażu, w tym w szczególności  

o ewentualnych trudnościach i nieprawidłowościach;  

14. Udzielania pomocy i wskazówek; 

15. Przygotowania i przeprowadzenia pre- i post- testu. 

16. Przygotowania raportu końcowego z realizacji stażu, opinii o stażyście oraz wypełnienia 

ankiety przedsiębiorcy (zał.17, 18 i 19 do Regulaminu). 
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17. Przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących ochrony danych 

osobowych, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych oraz wewnętrznych procedur i regulaminów w tym 

zakresie. 

§5 

Prawa i obowiązki Realizatora Projektu 

W ramach współpracy Realizator Projektu zobowiązuje się do: 

1. Przeprowadzenia rekrutacji studentów/ek do Projektu; 

2. Dokonania wstępnej selekcji kandydatów/ek na podstawie profilu poszukiwanego kandydata 

dostarczonego przez Stażodawcę; 

3. Wsparcia Stażodawców w procesie rekrutacyjnym kandydatów/ek (poprzez umówienie 

spotkań rekrutacyjnych w siedzibie Stażodawcy lub siedzibie Realizatora Projektu); 

4. Zapewnienia ścieżki wsparcia dla studentów/ek zakwalifikowanych do Projektu; 

5. Sfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego stypendium stażowego 

zgodnie z budżetem Projektu dla Stażystów/tek odbywających staż w wymiarze 360 h, tj. 9 

tygodni w wymiarze: 40h/tydzień – stypendium stażowe w wysokości 5760 zł brutto z 

narzutami Uczelni (ze składkami ZUS na ubezpieczenie społeczne). 

6. Sfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z budżetem Projektu 

badań lekarskich oraz ubezpieczenia NNW/OC zawodowej Stażysty/tki wyłącznie w okresie 

realizacji stażu na zasadach i do wysokości przewidzianej Regulaminem Projektu; 

7. Sfinansowania kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku staży pozamiejscowych 

realizowanych w odległości ponad 50 km od miejsca zamieszkania uczestnika/ki stażu na 

zasadach i do wysokości przewidzianej Regulaminem Projektu; 

8. Sfinansowania kosztów komunikacji miejskiej na zasadach i do wysokości przewidzianej 

Regulaminem Projektu; 

9. Możliwości sfinansowania wynagrodzenia dla Opiekuna/ki Stażu zgodnie z budżetem Projektu  

w wysokości 2,82 zł/h brutto z narzutami Stażodawcy za 360 godzin tj. 9 tygodni w wymiarze: 

40h/tydzień opieki nad jednym/ą stażystą/ką na podstawie niniejszej umowy trójstronnej oraz 

oryginału karty czasu pracy Opiekuna/ki stażu (maksymalnie 28,20zł br za 1 godzinę opieki 

nad co najmniej 10 stażystami). Wynagrodzenie Opiekuna/ki stażu zostanie wypłacone na 

podstawie refundacji Stażodawcy proporcjonalnej części wynagrodzenia osoby wykonującej 

obowiązki Opiekuna/ki stażu na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez instytucję 

organizującą staż tytułem wynagrodzenia dla Opiekuna/ki zgodnie z §3 pkt 6 niniejszej 

umowy. 

10. Refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania, a także wynagrodzenia Opiekuna/ki stażu 

każdorazowo po przedłożeniu kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów 
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potwierdzających poniesienie ww. wydatków. W przypadku braku środków na koncie 

bankowym projektu, ww. koszty zostaną zrefundowane niezwłocznie po otrzymaniu transzy 

dofinansowania z Instytucji Pośredniczącej. 

11. Zapewnienia materiałów zużywalnych jak np. rękawiczki jednorazowe, fartuchy ochronne, 

obuwie, środki czystości niezbędnych do bezpośredniego wykonywania obowiązków 

stażowych odpowiednio do wartości: 

a. maksymalnie 252,50 zł brutto/miejsce stażowe w całym okresie stażu dla studenta/ki 

kierunku: Farmacja, 

b. maksymalnie 77,00 zł brutto/miejsce stażowe w całym okresie stażu dla studenta/ki 

kierunku: Analityka Medyczna, 

c. maksymalnie 252,50 zł brutto/miejsce stażowe w całym okresie stażu dla studenta/ki 

kierunku: Kosmetologia. 

  §6 

Ochrona danych osobowych 

1. Strony oświadczają, że: 

a) za zgodą Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (ul. Nowogrodzka 47a, 00-065 

Warszawa) zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą, z którym w dniu 13.04.2018 r. 

Realizator projektu zawarł umowę nr POWR.03.01.00-00-S060/17-00 o dofinansowanie 

Projektu Employ-Farm. Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów kierunków: 

Farmacja, Kosmetologia, Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego 

dalej Projektem, oraz 

b) w związku z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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, zwanego dalej RODO, oraz  

c) działając w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, 

pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 - 2020, zwanego dalej Powierzającym, który jako administrator danych 

osobowych powierzył Instytucji Pośredniczącej, na podstawie Porozumienia w sprawie 

powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-1020, z dnia 11 maja 2015 r. nr 

WER/NCBR/DO/2015, przetwarzanie danych osobowych ze zbioru Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój i który upoważnił Instytucję Pośredniczącą do powierzenia 

Realizatorowi projektu przetwarzanie danych osobowych w ramach zbioru Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w celu aplikowania o środki europejskie i realizacji 

Projektu, 
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z dniem podpisania niniejszej Umowy Realizator projektu powierza Stażodawcy do przetwarzania 

dane osobowe studentów kierunków: Farmacja, Kosmetologia, Analityka Medyczna na Wydziale 

Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (zwanych dalej studentami) i w zakresie, na 

zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Przetwarzanie danych osobowych ze zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest 

dopuszczalne na podstawie: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006; 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. 

3. Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2, jest zgodne z prawem i 

spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Stażodawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z 

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

5. Stażodawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających, aby przetwarzanie spełniało wymagania 

RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

6. Stażodawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, 

za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000), zwanej dalej Ustawą o ochronie danych osobowych, 

RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych 

oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Umową.  

7. Stażodawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej Umowy, dane osobowe 

zwykłe w postaci: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, dane kontaktowe 

(nr telefonu, adres e-mail), wykształcenie, stan cywilny studentów.  

8. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Stażodawcę na potrzeby realizacji 

Projektu, wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy, w sposób zgodny z treścią niniejszej Umowy 

i jedynie w okresie jej trwania.  
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9. Realizator projektu upoważnia Stażodawcę do wykonywania wyłącznie następujących operacji 

na danych osobowych uczestników szkolenia:  

a) zbieranie; 

b) przechowywanie; 

c) utrwalanie; 

d) aktualizowanie; 

e) wykorzystywanie; 

f) udostępnianie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawnych; 

g) usuwanie; 

h) niszczenie. 

10. Przy przetwarzaniu danych osobowych Stażodawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad 

wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie o ochronie danych osobowych, RODO oraz innych 

przepisach prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych.  

11. Stażodawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.  

12. Stażodawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności 

przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.  

13. Stażodawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje 

dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i 

organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, które 

uwzględniają warunki przetwarzania w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO.  

14. Stażodawca oświadcza, że: 

a) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych; 

b) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa adekwatny do 

stwierdzonego ryzyka; 

c) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych 

danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, RODO oraz innych 

przepisach prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych, 

zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

d) zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą 

Umową, ustawą o ochronie danych osobowych, RODO oraz innymi przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych, które chronią 

prawa osób, których dane dotyczą.  

15. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione 

przez Stażodawcę, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

16. Realizator projektu zobowiązuje Stażodawcę, by osoby upoważnione przez niego do 

przetwarzania danych osobowych zobowiązane zostały do zachowania w tajemnicy danych 
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osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku 

prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Stażodawcą.  

17. Realizator projektu umocowuje Stażodawcę do wydawania i odwoływania osobom, o których 

mowa w ust. 15, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, które powinny być 

numerowane według zasad obowiązujących u Stażodawcy. Stażodawca przechowuje upoważnienia 

w swojej siedzibie, a ponadto jest zobowiązany przekazywać Realizatorowi projektu wydane 

imienne upoważnienia lub odwołania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem, na każde żądanie Realizatora projektu - w terminie do 14 

dni od dnia zgłoszenia żądania. 

18. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 17, są ważne do dnia odwołania, nie dłużej 

jednak niż do zakończenia realizacji Projektu lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Stażodawcę z osobą wskazaną 

w ust. 15. stażodawca powinien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym 

upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za nadzór nad 

archiwizowaną dokumentacją.  

19. Stażodawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowania w 

tajemnicy danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do 

przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia.  

20. Stażodawca niezwłocznie informuje Realizatora projektu (przekazując informacje na dane 

kontaktowe wskazane w ust. 31 niniejszego paragrafu) o:  

a) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich 

niewłaściwym użyciu;  

b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami 

państwowymi, policją lub przed sądem;  

c) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie 

przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do 

wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 30.  

21. Stażodawca zobowiązuje się do udzielenia Realizatorowi projektu, Instytucji Pośredniczącej 

lub Powierzającemu, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o 

których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji 

o każdym przypadku naruszenia, przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania 

danych osobowych, obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.  

22. Stażodawca, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin po stwierdzeniu 

naruszenia, zgłosi Realizatorowi projektu każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie 

powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające 

Powierzającemu określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub 

wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się 

udzielić w tym samym czasie, Stażodawca może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki. 
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Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim należy przekazywać na dane kontaktowe 

wskazane w ust. 31 niniejszego paragrafu.  

23. Stażodawca biorąc pod uwagę charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje pomaga 

Realizatorowi projektu, Instytucji Pośredniczącej i Powierzającemu wywiązać się z obowiązków 

określonych w art. 32 - 36 RODO.  

24. Stażodawca, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga 

Realizatorowi projektu, Instytucji Pośredniczącej i Powierzającemu wywiązać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw 

określonych w rozdziale III RODO.  

25. Stażodawca umożliwi Realizatorowi projektu, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającemu lub 

podmiotom przez nich upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane 

osobowe, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych 

osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz niniejszą Umową. Zawiadomienie o 

zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi 

kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.  

26. W przypadku powzięcia przez Realizatora projektu, Instytucję Pośredniczącą lub 

Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Stażodawcę obowiązków wynikających z 

ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

dotyczącego ochrony danych osobowych lub z niniejszej Umowy, Stażodawca umożliwi 

Realizatorowi projektu, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającemu lub podmiotom przez nich 

upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w celu określonym w ust. 25.  

27. Kontrolerzy Realizatora projektu, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego lub podmiotów 

przez nich upoważnionych, mają w szczególności prawo: 

a) wstępu, w godzinach pracy Stażodawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do 

pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe i 

przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny 

zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, 

RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych 

osobowych oraz niniejszą Umową;  

b) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do 

przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela Stażodawcy oraz pracowników w 

zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;  

c) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z 

przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;  

d) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego 

służącego do przetwarzania danych osobowych.  

28. Uprawnienia kontrolerów Realizatora projektu, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego lub 

podmiotu przez nich upoważnionego, o których mowa w ust. 25, nie wyłączają uprawnień 
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wynikających z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014– 2020.  

29. Stażodawca może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych w 

miejscach, w których są one przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na 

podstawie odrębnych przepisów.  

30. Stażodawca zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia 

danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli lub audytu 

przeprowadzonych przez Realizatora projektu, Instytucję Pośredniczącą, Powierzającego lub przez 

podmioty przez nich upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na 

podstawie odrębnych przepisów.  

31. Strony oświadczają, że wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych będą 

przekazywane na adres poczty elektronicznej: 

a) Realizatora Projektu – iod@umed.lodz.pl 

b) Stażodawcy - …………………………  

32. Stażodawca nie może powierzyć danych osobowych do dalszego przetwarzania innym 

podmiotom. 

33. O ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej, bądź Realizator projektu nie zastrzeże w 

tym zakresie innych regulacji, po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy , przy uwzględnieniu 

okresów obowiązkowej archiwizacji, Stażodawca zobowiązany jest do usunięcia z elektronicznych 

nośników informacji wszelkich danych związanych z realizacją przedmiotu Umowy w sposób trwały i 

nieodwracalny. Stażodawca zobowiązuje się do trwałego usunięcia lub zniszczenia wszystkich 

zbędnych dokumentów zawierających dane osobowe, zgromadzonych w trakcie realizacji Umowy 

(np. kopii zapasowych, kserokopii dokumentów - jeżeli zostały wytworzone, szkiców lub notatek 

roboczych). 

34. Ze zniszczenia lub usunięcia danych, o którym mowa w ust. 33 Stażodawca sporządzi protokół, 
który zostanie przekazany Realizatorowi Projektu w terminie dziesięciu dni roboczych od dnia 
sporządzenia.  
 

§7 

Rozwiązanie umowy 

1. Strony mogą rozwiązać umowę w przypadku braku możliwości zapewnienia dla Stażodawcy 

Stażysty/tki posiadającego/ej kwalifikacje określone w profilu poszukiwanego kandydata lub 

niewybrania przez Stażodawcę Stażysty/tki z puli rekomendowanych kandydatów bez 

konsekwencji finansowych dla żadnej ze Stron; 

2. Rozwiązanie umowy wymaga oświadczenia każdej ze Stron z podaniem uzasadnienia w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności; 
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3. Zasady związane z rozwiązaniem umowy w przypadku przyjęcia Stażysty/tki: 

1. Realizator Projektu może rozwiązać umowę zarówno  z winy Stażysty/stki lub Stażodawcy 

w przypadku naruszenia przez nich istotnych obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy. 

2. Jeżeli umowa stażu zostanie zerwana z winy Stażodawcy to jest on zobowiązany do zwrotu 

Realizatorowi Projektu kwoty obliczonej jako suma: 

a) dwukrotności wypłaconego Stażyście/stce stypendium stażowego (wraz  

z pochodnymi po stronie płatnika składek tj. Realizatora Projektu); 

b) kosztu badań lekarskich i ubezpieczenia NNW/OC zawodowej Stażysty/tki; 

c) kosztów dojazdu, komunikacji miejskiej, zakwaterowania i utrzymania 

Stażysty/tki w przypadku staży pozamiejscowych 

d) całkowitego wynagrodzenia wypłaconego Opiekunowi stażu po stronie 

Stażodawcy (wraz z pochodnymi po stronie płatnika składek tj. Realizatora 

Projektu).  

3. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności finansowej wobec Stażodawcy  

w przypadku rozwiązania umowy ze strony Stażysty/stki ani za zwrot kosztów związanych 

z przyjęciem Stażysty/stki na staż (koszty szkoleń bhp i innych finansowych lub 

stanowiskowych, przygotowania stanowiska stażu itp.) ani nie jest zobowiązany przydzielić 

kolejnego stażysty/stki. 

4. Oświadczenie każdej ze Stron o rozwiązaniu następuje na piśmie z podaniem uzasadnienia. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszej umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

6. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją współpracy Strony będą rozstrzygać 

polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony 

zgodnie ustalają, że właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby 

Realizatora Projektu. 

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

Stron. 
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ZAŁĄCZNIKI: 

1. Regulamin Projektu – dostępny na stronie projektu: 

http://farmacja.umed.pl/employfarm/index.php/regulamin-projektu/ 

2. Program/ programy* stażu 

*niepotrzebne skreślić 

Podpis Realizatora Projektu (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) …………………….……………………………….. 

 

Podpis Reprezentanta Instytucji przyjmującej na staż …………………………………………………………………… 

 

Podpis Opiekuna stażu  …………………….………………………………………………………………………………………….. 
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