
Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa w wyjeździe studyjnym 

 

 

Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej  

Lider: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  

Konsorcjum: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Społecznohumanistyczny SWPS.  

Zadanie nr 8: Wizyty studyjne/job shadowing 

 

 

Umowa o warunkach udziału w krótkoterminowym wyjeździe studyjnym  
 

CRU - …………………………………………. 

 

 

zawarta w dniu …………….. w Warszawie pomiędzy Szkołą Główną Handlową w Warszawie, 

al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwaną w dalszej części umowy Uczelnią, 

reprezentowaną przez: ……………………………………………………….. działającą z upoważnienia 

rektora SGH, 

a 

Panem/Panią …………………………………………………………………….. 

Data urodzenia …………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………….. 

Numer telefonu …………………………………………………………………….. 

E-mail: …………………………………………………………………….. 

Rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości …………………………………………………………….. 

 

zwanym/ą w dalszej części umowy Uczestnikiem.  

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków stron 

związanych z udziałem Uczestnika w krótkoterminowym wyjeździe studyjnym w ramach 

projektu „Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości 

naukowej” realizowanego przez konsorcjum uczelni w składzie: Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika (lider), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytet 

Społecznohumanistyczny SWPS, finansowanego ze środków programu Dialog. 

 

 

ZOBOWIĄZANIA UCZELNI 

 

1. Uczelnia zwróci Uczestnikowi koszty wyjazdu studyjnego do kwoty 1000 PLN (słownie: 

jeden tysiąc złotych) poniesione w związku z podróżą, zakwaterowaniem i dietami w 

celu uczestniczenia w wyjeździe studyjnym. W przypadku transportu dopuszczalne jest 

korzystanie z autobusów bądź przejazdów koleją (bilet klasy II). W przypadku 

zakwaterowania dopuszcza się standard hotelu do czterech gwiazdek.  

2. Zwrot nastąpi po otrzymaniu dokumentów potwierdzających podróż i wydatki na nią 

poniesione (bilety, faktury za nocleg).  

3. W przypadku nieprzedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających udział, 

albo rezygnację Uczestnika, Uczelnia nie zwróci poniesionych kosztów podróży i 

zakwaterowania. Powyższe nie dotyczy uzasadnionych kosztów poniesionych przed 

terminem wyjazdu, gdy brak uczestnictwa spowodowany będzie przez siłę wyższą. 

4. Konto, na które ma być dokonany zwrot kosztów: 

• Właściciel konta (jeżeli nie jest nim Uczestnik): 

• Nazwa banku: 

• Numer konta: 
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Zadanie nr 8: Wizyty studyjne/job shadowing 

 

ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA 

 

1. Uczestnik zobowiązuje się zrealizować program wizyty studyjnej zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w wyjeździe studyjnym.  

2. Uczestnik zobowiązuje się do złożenia pisemnego sprawozdania z wyjazdu studyjnego 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu uczestnictwa w wyjeździe studyjnym.  

3. Uczestnik zobowiązuje się do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie internetowej. 

 

POZOSTAŁE WARUNKI 

 

1. Do Umowy stosuje się prawo polskie. 

2. Wszelkie spory między Uczelnią a Uczestnikiem dotyczące interpretacji, zastosowania 

czy ważności niniejszej Umowy, jeżeli nie będzie woli i możliwości polubownego 

rozwiązania sporu, będą rozstrzygane przez sąd powszechny na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

3. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

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

przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. 

UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie informuje, 

że:  

a. administratorem Pana/Pani danych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z 

siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa; 

b. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: 

iod@sgh.waw.pl; 

c. podstawą przetwarzania danych osobowych jest działanie na rzecz Pana/Pani w 

celu przygotowania umowy, oraz wykonanie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO); 

d. ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich 

poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych; 

e. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani 

danych osobowych narusza przepisy RODO;  

f. podaje Pan/Pani swoje dane osobowe dobrowolnie, ale niepodanie ich uniemożliwi 

przygotowanie i realizację umowy; 

g. dane będą przechowywane w archiwum Uczelni przez okres 6 lat. 

 

 

PODPISY 

 

Uczestnik za Szkołę Główną Handlową w Warszawie 
 

 

__________________________________ 

[imię i nazwisko] 

 

 

__________________________________ 

[imię i nazwisko] 

 

 

 

 

[podpis] 

 

 

 

 

[podpis] 

 


