Zał. Nr 5 do Zarządzenia Kanclerza nr 1/2018

UMOWA
o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych w Sopockiej Szkole
Wyższej

z dnia ………………………………………………………………zawarta w Sopocie pomiędzy:
Sopocką Szkołą Wyższą z siedzibą w Sopocie ul. Rzemieślnicza 5 zwaną w treści Uczelnią REGON 191939223 NIP 585-13-57-934
reprezentowaną przez Rektora SSW Panią prof. dr hab. Teresę Martyniuk
a
Panem / Panią……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
zamieszkałym/ą w………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..
legitymującym/ą się dowodem osobistym, paszportem nr …………………………………………………………………………………..……………………….
wydanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..
nr PESEL………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….
adres do korespondencji
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….………………..…………………………………
adres e-mail………………………………………………………..……………………………………………………………………………… zwanym dalej Słuchaczem.
§1
1.Sopocka Szkoła Wyższa działa na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej Nr DNS-1-0145-720/RO/99 z dnia
01.10.1999 roku (wpisana do rejestru wyższych szkół zawodowych pod numerem 174 w dniu 10.01.2000 roku na podstawie decyzji
MEN nr DNS-1-0145-2/TT/2000) zgodnie ze Statutem i Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała nr 3 Senatu SSW z dnia
10.01.2018 roku) oraz ogólnie obowiązującymi przepisami, w tym Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U z dnia 27 lipca
2005 r).
§2
1.Przedmiotem umowy jest określenie warunków uczestnictwa i przeprowadzenia kształcenia na podyplomowych studiach
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………………,
w tym obowiązków stron wynikających z zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności obowiązku odpłatności Słuchacza za
uczestnictwo w wymienionych wyżej studiach.
2.Studia te będą prowadzone przez Sopocką Szkołę Wyższą w okresie od …………………………………………..……………………….………………..
do …………………………………………………………………………………….. .

§3
1.Uczelnia zapewnia Słuchaczowi prawo kształcenia na wybranym przez Słuchacza kierunku studiów podyplomowych, na
warunkach wynikających z Regulaminu Studiów Podyplomowych, a także obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia :

a. kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć
b. realizacji studiów, zgodnie z obowiązującym programem
c. sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu
d. możliwości korzystania z czytelni i biblioteki uczelni
e. obsługi administracyjno – technicznej.

2. W przypadku niskiego naboru na wybrany przez Słuchacza kierunku studiów podyplomowych Uczelnia może podjąć decyzję o
ich nieuruchomieniu. Decyzję o nieuruchomieniu studiów podyplomowych Uczelnia podejmuje nie później niż na 14 dni przed
planowym rozpoczęciem zajęć.
3. W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Słuchacz ma prawo podjąć kształcenie na innym kierunku studiów
podyplomowych, na które nabór nie został zamknięty do chwili złożenia przez słuchacza deklaracji o ich wyborze.
4. W przypadku niewybrania innych studiów podyplomowych Uczelnia zwraca Słuchaczowi wszelkie wniesione przez niego opłaty,
a niniejsza umowa z chwilą rezygnacji zostaje rozwiązana.
§4
1.Słuchacz zobowiązuje się do:
1)przestrzegania obowiązujących na Uczelni Regulaminów i Zarządzeń
2)troski o mienie Uczelni
3)uczestniczenia i zaliczania zajęć przewidzianych w programie studiów
4)terminowego uiszczenia opłat za studia podyplomowe na rzecz Uczelni zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. §5
2. Słuchacz oświadcza, że wszystkie dane jego osoby przedstawione w załączonych dokumentach są aktualne oraz , że zobowiązuje
się do bezzwłocznego informowania Uczelnię o każdej zmianie.
3. W przypadku niepoinformowania o zmianie danych adresowych zgodnie z pkt. 1 &4, domniemuje się, że korespondencja
wysłana na podany uprzednio adres została skutecznie doręczona.
4. .Słuchacz oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Studiów Podyplomowych (uchwała Senatu SSW nr 3 z 10.10.2018 roku) i
zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
§6
1.Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów podyplomowych tj. do………………………………….
§7
Słuchacz studiów podyplomowych ma 1 rok czasu, licząc od dnia przeprowadzenia na nich ostatnich zajęć, na uzupełnienie
brakujących zaliczeń i egzaminów lub napisanie pracy dyplomowej, jeśli taką przewiduje program. Po upływie tego terminu
Słuchacz, chcąc ukończyć wybrane przez siebie studia podyplomowe, musi rozpocząć kształcenie od nowa, wnosząc za nie
ponownie całość opłat.
§8
1.Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia ukończenia studiów lub skreślenia Słuchacza z listy Słuchaczy. 2.Uczelnia może
wypowiedzieć umowę w przypadku nieprzestrzegania przez Słuchacza Regulaminu Studiów Podyplomowych oraz
nieprzestrzegania treści niniejszej umowy.
§9
1.Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć w związku z realizacją
niniejszej umowy.
2.W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony ustalają zgodnie, że spor zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego, właściwego dla siedziby Uczelni.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową oraz Regulaminem Studiów Podyplomowych w Sopockiej Szkole Wyższej mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Słuchacz

Rektor

INFORMACJA
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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) (dalej: RODO) Sopocka Szkoła Wyższa Informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Sopocka Szkoła Wyższa (dalej: SSW). Może się Pani/Pan z nami
skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: Sopocka Szkoła Wyższa, ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

przez e-mail: rekrutacja@ssw.sopot.pl

telefonicznie: (58) 555 83 80
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem
można się kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: Sopocka Szkoła Wyższa, ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

przez e-mail: iodo@ssw.sopot.pl
Dane osobowe uzyskane przez SSW przetwarzamy w celu:

zawarcia i wykonania umowy, w trakcie jej trwania i rozliczeń po jej zakończeniu
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

podpisanie umowy oraz podjęcia działań przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

uzasadniony interes SSW – SSW ma uzasadniony interes w tym, aby przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres,
po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń przez SSW lub
zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

obowiązek prawny ciążący na SSW - przez czas, w którym przepisy nakazują SSW przechowywać dane
finansowe/księgowe (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. c) RODO).
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z
prowadzonym postępowaniem oraz podmiotom, którzy w imieniu SSW uczestniczą w wykonywaniu naszych czynności – podmioty świadczące nam
usługi z zakresu pomocy prawnej. W pozostałym zakresie SSW nie przekazuje Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt
9 RODO.

SSW nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Może Pani/Pan złożyć do SSW wniosek dotyczący danych osobowych o:
 sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);
 usunięcia danych (art. 17 RODO);
 ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych –
stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
 dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez SSW danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);
 przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO).
Może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. SSW
wówczas nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy prawa.
Dane osobowe podane przez Panią/Pana są niezbędne do wykonania umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało
niemożnością podpisania umowy z SSW.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez SSW, w tym profilowaniu.
Przyjmuję

do

wiadomości:

_________________________________
Data i podpis Słuchacza

