
Załącznik nr 2  

do Zarządzenia nr  15 
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 30 marca 2020 r. 

 

 

Umowa 

 

zawarta w dniu………………………………………………………………………………… 

pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok, 

reprezentowanym przez………................................................................................... – Rektora 

Uniwersytetu w Białymstoku 

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

zamieszkałą/zamieszkałym...........................................................................................................

. 

 

§ 1 

Uniwersytet w Białymstoku zobowiązuje się do przeprowadzenia potwierdzania efektów 

uczenia się Pani/Pana..………………………………………………………………………….. 

PESEL..…………………………………………………………………………………………. 

z wniosku nr…..……………………………………………………………………………........ 

 

§ 2 

1. Pani/Pan ................................................................................................................................. 

zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z przeprowadzeniem potwierdzania 

efektów uczenia się w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym dla: 

kierunku studiów..……………………………………………………...…………………… 

poziomu kształcenia………………………………..…………………..…………………… 

profilu kształcenia..…………………………………………………….…………………… 

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, w wysokości.................................................................... zł 

słownie................................................................................................................................ zł  

Pani/Pan.................................................................................................................................. 

zobowiązuje się wpłacić na rachunek bankowy Uniwersytetu w Białymstoku nr: 

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

w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. 

3. Wpłacona na konto bankowe Uniwersytetu w Białymstoku opłata nie podlega zwrotowi, 

gdy przeprowadzone potwierdzanie efektów zakończy się wydaniem decyzji w sprawie  

odmowy potwierdzenia efektów uczenia się. 

 

§ 3 

1. Wnioskodawca może wypowiedzieć niniejszą umowę w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

2. Wypowiedzenie umowy oznacza rezygnację z przeprowadzania potwierdzania efektów 

uczenia się. 

3. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy przed rozpoczęciem przeprowadzania 

potwierdzania efektów uczenia się Wnioskodawcy przysługuje zwrot wniesionej opłaty. 

4. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy po rozpoczęciu potwierdzania efektów 

uczenia się opłata podlegająca zwrotowi jest pomniejszana o koszty potwierdzania efektów 

uczenia się do dnia złożenia wypowiedzenia umowy. 

 

§ 4 

Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, że: 

1. Administratorem  danych osobowych Wnioskodawcy jest Uniwersytet w Białymstoku, 

ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok. 



2. Wnioskodawca może kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych za pomocą adresu e-mail: iod@uwb.edu.pl.  

3. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane dla potrzeb zawarcia umowy i w celu jej 

wykonania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla potwierdzenia 

efektów uczenia się. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie 

ww. celu. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i c 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku 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):  

a) przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się,  

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Uniwersytecie w celu rozliczeń 

finansowych, w tym podatkowych, 

c) Administrator będzie przechowywać dane Wnioskodawcy przez okres trwania umowy, 

jak również przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, 

wynikających z kodeksu cywilnego.  

5. Dane osobowe Wnioskodawcy mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym oraz 

organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom 

państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.  

6. Wnioskodawcy przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 

osobowych:  

1) prawo dostępu do danych osobowych,  

2) prawo żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,  

3) prawo żądania usunięcia danych osobowych, 

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

5) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych 

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym 

się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje 

Wnioskodawcy tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy,  

6) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu,  

7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 6 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
 

………………… 

Wnioskodawca 

        …………………………………….… 

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku 

  

 

 


