
Załącznik nr 1 

 

 

1. Szkoła (zwana ,,Administratorem danych”) na podstawie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  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), powierza Podmiotowi 

przyjmującemu (zwanego ,,podmiotem przetwarzającym”) kursantów na praktyczną naukę zawodu 

(praktyka zawodowa, zajęcia praktyczne) 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, z przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z przepisami Rozporządzenia) oraz 

krajowymi przepisami prawa. 

3. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych:  

Przedmiot 

przetwarzania 

Dane osobowe Kursantów przyjmowanych na praktyczną naukę zawodu  

powierzone do przetwarzania  w związku z zakresem działań określonych 

w niniejszej umowie.  

Czas przetwarzania Okres obowiązywania Umowy. 

Charakter przetwarzania Przetwarzaniu podlegać będą imię i nazwisko, a także wszystkie 

informacje niezbędne do wypełnienia przez Podmiot przetwarzający jego 

roli wynikającej z Umowy . 

Cel przetwarzania Realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

Kategorie osób, których 

dane dotyczą 

Kursanci skierowani na praktyczną naukę zawodu na podstawie niniejszej 

umowy.  

 

4. 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 związanemu  

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

5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

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

7.  Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,  

(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które 

upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno  

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

8. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych  

z przetwarzaniem zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe (oraz usuwa wszelkie ich istniejące 

kopie), chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych 

osobowych. 

9. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi, poprzez odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne, 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.  



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

zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godzin. 

11.  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.  

12.  Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego 

i z minimum dwudniowym jego uprzedzeniem. 

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

terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

14.  Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz umożliwia Administratorowi 

danych lub upoważnionemu przez Administratora danych audytorowi przeprowadzenie audytów, w tym 

inspekcji, i przyczynia się do nich. 

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

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Administratora danych.   

16.  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. 

17.  Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za działania 

podwykonawcy, w szczególności za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy 

obowiązków dotyczących ochrony danych. 

 

 

 

 

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

Pieczęć i podpis przedstawiciela Szkoły      Pieczęć i podpis właściciela gospodarstwa rolnego 

z upoważnienia Dyrektora           

 

                  

 

Szkoła                                                                        Podmiot przyjmujący 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 

 

 

Oświadczenie 

Osoby prowadzącej praktyczną naukę zawodu 

(wskazana w  umowie o praktyczną naukę zawodu) 

 

 

Spełniając wymóg określony w  art. 120 3a  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz U. z 2020 r., poz 910 z późn zm. ) oświadczam, że  nie byłem/am karana za umyślne 

przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i 

obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego 

w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 

oraz z 2020 r. poz. 568), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii, albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia 

działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad 

nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z 

określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca 

pobytu bez zgody sądu. 

 

Złożenie nieprawidłowego oświadczenia może skutkować poniesieniem odpowiedzialności przez 

osobę potwierdzającą nieprawdę. 

 

 

……………………………………………………………………. 

(Data i podpis osoby prowadzącej praktyczną naukę zawodu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-09-2020&qplikid=373#P373A60


 

Załącznik nr 3 

 

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa, 14-00 0stróda, ul. Czarnieckiego 69 

rekomenduje: 

Zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia,Ministerstwo Edukacji 

Narodowej  we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym, w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.): 

Podmiot przyjmujący kursantów na zajęcia praktycznei praktyki zawodowe zapewnia 

prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących 

ograniczeń,nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,właściwych dla 
zakładów pracy. 

Kursant, u którego wystąpiły kryteria kliniczne, czyli co najmniej jeden z wymienionych 

objawów ostrej infekcji układu oddechowego: 

 gorączka, 

 kaszel, 

 duszności 

oraz kryteria epidemiologiczne: 

 podróżował lub przebywał w rejonie, w którym stwierdzono występowanie 

koronawirusa 

 miał bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem (kontakt  

z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym) 

powinien: 

 bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, 

 zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, 

gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 

 poinformować szkolnego opiekuna kursu lub dyrektoratel. kontaktowy; 089-646-72-26;  

e-mail: sekretariat@rolnik.edu.pl 

 

 

 

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

miejscowość data                                      pieczęć zakładu   podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 


