
Załącznik nr 5 do 

Regulaminu studiów podyplomowych 

 

 

Umowa  

 

Zawarta w dniu ………………...  

 

pomiędzy: INSTYTUTEM BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-

SPOŻYWCZEGO im. prof. Wacława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie kod 

pocztowy 02–532, ul. Rakowiecka 36, którego dokumentacja rejestrowa przechowywana jest 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126823, NIP: 525-000-82-64, Regon: 

000053835, reprezentowanym przez: 

  

1. -Dyrektora IBPRS w Warszawie, prof. dr hab. Artura H. Świergiela  

 

zwanym dalej Zleceniobiorcą 

 

a OŚRODKIEM DORADZTWA ROLNICZEGO w…………………………. 

 

- reprezentowanym przez:  
 

 1.         - Dyrektora ………………………………………………………………. 

 

zwanym dalej Zleceniodawcą. 

 

 

§ 1 

1. Zleceniobiorca, IBPRS w Warszawie, zobowiązuje się wykonać dla Zleceniobiorcy usługę 

edukacyjną związaną z przeprowadzeniem studiów podyplomowych pt: „Bezpieczeństwo 

zdrowotne produkcji żywności w gospodarstwach rolniczych i małych zakładach 

przetwórczych”.  

2. Usługa edukacyjna będzie prowadzona na terenie IBPRS w Warszawie i w innych 

jednostkach specjalistycznych.  

3. Studia podyplomowe rozpoczną się w listopadzie 2018 roku. 

 

 

§ 2 

1. Uczestnikami studiów podyplomowych (uczestnik), przygotowujących do 

praktycznego wdrożenia produkcji żywności w gospodarstwach rolniczych i małych 

zakładach przetwórczych, mogą być  pracownicy ODR lub inne osoby wskazane przez 

Zleceniodawcę. 

 

 

§ 3 

Dokumentacja studiów podyplomowych zawierająca: 

1) Opinię Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii  Przemysłu Rolno-Spożywczego im. 

prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie w sprawie powołania studiów 



podyplomowych pt. „Bezpieczeństwo zdrowotne produkcji  żywności w 

gospodarstwach rolniczych i małych zakładach przetwórczych” w IBPRS, 

2) Regulamin studiów podyplomowych, 

3) Program studiów podyplomowych, 

dostępne są na stronie: www.ibprs.pl           aktualności          studia podyplomowe. 

 

§ 4 

Koszty związane z kształceniem na studiach podyplomowych ponoszą zainteresowane ODR 

lub inne jednostki organizacyjne kierujące pracowników na studia będące przedmiotem 

niniejszej umowy (Umowa) na zasadach przewidzianych w regulaminie studiów. 

 

 

§ 5 

1. Przebieg kształcenia na studiach podyplomowych podlega ocenie zgodnie z odpowiednimi 

przepisami dotyczącymi edukacji.  

 

 

§ 6 

Zleceniodawca nie może bez uprzedniej zgody Zleceniobiorcy odstąpić w trakcie trwania 

studiów od świadczonej usługi edukacyjnej. 

 

 

§ 7 

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Zleceniobiorca zgodnie z art. 13 ust. 

1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (RODO) z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119). 

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu zawarcia oraz realizacji Umowy. 

3. Uczestnik przed rozpoczęciem studiów poda swoje dane osobowe w podaniu –

kwestionariuszu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu studiów podyplomowych. 

4. Dane osobowe uczestnika mogą zostać udostępnione organom uprawnionym do uzyskania 

takich danych na mocy odrębnych przepisów. 

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane w okresie od dnia zawarcia Umowy nie 

dłużej niż dwa lata od dnia zrealizowania w całości programu studiów podyplomowych, w 

których uczestnik brał udział. 

6. Zleceniodawca w imieniu Zleceniobiorcy poinformował uczestników o prawie do żądania 

od administratora dostępu do ich danych osobowych, sprostowania tych danych, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także o prawie do przenoszenia danych.  

7. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji 

Umowy i wywiązania się Zleceniobiorcy z obowiązków wynikających z Umowy.  

8. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

9. Odmowa podania przez uczestnika danych osobowych niezbędnych do wykonania Umowy 

lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowić będzie w szczególności 

ważny powód dający Zleceniobiorcy prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia uczestnika z 

udziału w zajęciach.  

 

http://www.ibprs.pl/


§ 8 

1. Wszelkie zmiany Umowy, jej rozwiązanie, wypowiedzenie oraz odstąpienie od Umowy 

wymagają formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony pod rygorem 

nieważności. 

2. Strony nie mogą powoływać się na jakiekolwiek ustalenia pozaumowne.  

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

Stron. 

 

 

    Dyrektor IBPRS w Warszawie                                   Dyrektor ODR w………………… 

 

           .………………             ……………… 

                (podpis)                                                                             (podpis)                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


