ZARZĄDZENIE NR 68/2020
z dnia 26 października 2020 roku
w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za studia podyplomowe
oraz staże artystyczne w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1.
Ustala się wzór umowy o warunkach pobierania opłat za studia podyplomowe prowadzone
w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Ustala się wzór umowy o warunkach pobierania opłat za staż artystyczny prowadzony w Uniwersytecie
Muzycznym Fryderyka Chopina, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(-)
prof. dr hab. Klaudiusz Baran1
Rektor
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Podpis na oryginale dokumentu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UMFC nr 68/2020 z dnia 26 października 2020 roku

UMOWA O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZA STUDIA PODYPLOMOWE
W UNIWERSYTECIE MUZYCZNYM FRYDERYKA CHOPINA NR …………………
zawarta w ………………, w dniu ……………., pomiędzy:
Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Okólnik 2, 00-368
Warszawa, NIP: 525-000-77-15, REGON: 000275702, reprezentowanym przez:
………………………......……………………..……………
przy kontrasygnacie Kwestora - ………………………………..,
zwanym dalej "Uczelnią"
a
Panią/Panem
kod pocztowy:

……………………………………..,
…………………….,

PESEL:

zamieszkałą/ym

w

……………………….…….,

………………………………………,

legitymującą/ym

ul.

……………,

się

dowodem

osobistym/ paszportem2 …………….. seria/nr ………………………………….………………………………………..
wydanym przez ………………………………………………………..………...………….….,
adres email: ……………………………………., zwaną/ym dalej ,,Uczestnikiem Studiów”
zwanymi dalej łącznie ,,Stronami” lub ,,Stroną”.
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków odpłatności za studia podyplomowe
……………………… prowadzone przez ……………………………… Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
(dalej jako ,,Studia”).
§2
Oświadczenia i zobowiązania Uczelni
1. Uczelnia oświadcza, że posiada uprawnienia do prowadzenia Studiów.
2. Studia trwają……………….semestry.
3. Uczelnia oświadcza, że wszystkie dokumenty prawne związane z wnoszeniem odpłatności na rzecz
Uczelni dostępne są na stronie internetowej http://www.chopin.edu.pl.
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4. Uczelnia zobowiązuje się do:
1) przestrzegania praw Uczestnika Studiów przewidzianych w Regulaminie Studiów Podyplomowych w
Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina;
2) zapewnienia przeprowadzania zajęć dydaktycznych przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje naukowe, dydaktyczne lub zawodowe;
3) zapewnienia sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu
Studiów;
4) zapewnienia obsługi administracyjno-technicznej Studiów;
5) prowadzenia wymaganej dokumentacji dotyczącej przebiegu Studiów.
§3
Oświadczenia i zobowiązania Uczestnika Studiów
1. Uczestnik Studiów oświadcza, że znane mu jest Zarządzenie Rektora UMFC nr ………….. z dnia ………….
w sprawie cennika opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz niektórych innych opłat w Uniwersytecie
Muzycznym Fryderyka Chopina w roku akademickim ……………
2. Uczestnik Studiów oświadcza, ze znany mu jest Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie
Muzycznym Fryderyka Chopina (dalej również jako ,,Regulamin”) i zobowiązuje się do przestrzegania
jego postanowień.
3. Uczestnik Studiów zobowiązuje się do:
1)

realizacji programu Studiów;

2)

przestrzegania

wszelkich

obowiązków,

jakie

nakłada

na

niego

Regulamin,

a

także

przestrzegania wewnętrznych aktów prawnych Uczelni i przepisów porządkowych;
3)

terminowego wnoszenia wymaganych opłat związanych ze Studiami przez cały okres ich trwania;

4)

pisemnego powiadamiania właściwej jednostki organizacyjnej Uczelni o każdej zmianie danych

osobowych wskazanych w niniejszej Umowie, w tym adresu zamieszkania. Skutki zaniechania tego
obowiązku obciążają Uczestnika Studiów.
§4
Rodzaje i wysokość opłat oraz ich zmiany
1. Z zastrzeżeniem ust. 3, Uczestnik Studiów tytułem opłaty za Studia zobowiązany jest do zapłaty na
rzecz Uczelni kwoty w łącznej wysokości ……………… zł (słownie złotych: ……………………….), to jest
……………. zł (słownie złotych: ………………….) za semestr.
2. W przypadku Studiów trwających dłużej niż dwa semestry wysokość opłaty, o której mowa w ust.1 może
ulec zwiększeniu wyłącznie o wskaźnik rocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, jeżeli
wskaźnik ten przekroczy 3% w skali roku. Zwiększona opłata obowiązuje od nowego roku
akademickiego.

3. Uczestnik Studiów zobowiązuje się ponadto do ponoszenia innych niż wskazana w ust. 1 opłat,
związanych ze Studiami wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Zmiana wysokości opłat, o których mowa w ust. 3, jest możliwa wyłącznie w sytuacji zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Zmiana cennika opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz niektórych innych opłat w Uniwersytecie
Muzycznym Fryderyka Chopina spowodowana sytuacją opisaną w ust. 2 lub ust. 4 nie wymaga zmiany
niniejszej umowy.
§5
Szczegółowe zasady pobierania opłat
1. Uczestnik Studiów zobowiązuje się wnieść opłatę, o której mowa w § 4 ust. 1 jednorazowo/ w ratach
semestralnych3:
1) I rata/opłata jednorazowa do dnia ……..………………4
2) II rata do dnia………………………………………….5
3) III rata do dnia ………………………………………..6
4) IV rata do dnia ………………………..………………7
2. Opłaty

za

Studia

należy

wnosić

na

rachunek

bankowy

Uczelni

nr ……………………………………………………………………………………………...
3. Datą płatności danej opłaty jest dzień jej zaksięgowania na właściwym rachunku Uczelni.
4. Od nieterminowo wnoszonych opłat Uczelni przysługują od Uczestnika Studiów odsetki ustawowe za
opóźnienie.
5. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty powstałe na skutek
okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego
numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów.
6. Opłaty inne niż wskazane w ust. 1 wnoszone są z góry na rachunek bankowy Uczelni, o którym mowa
w ust. 2, bez dodatkowego wezwania.
7. Wniesienie wymaganych opłat za Studia w terminie jest warunkiem dopuszczenia Uczestnika Studiów
do udziału w zajęciach organizowanych w ramach Studiów.
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§6
Zwrot opłat
1. Uczestnik Studiów może domagać się od Uczelni zwrotu wniesionych opłat za Studia w przypadkach
i na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Uczelnia może przenieść wierzytelności wynikające z niniejszej umowy na inny podmiot, na co Uczestnik
Studiów wyraża na to zgodę.
§7
Czas trwania umowy
Umowa została zawarta na okres trwania Studiów wskazany w § 2 ust. 2 i wygasa z mocy prawa, bez
konieczności dokonywania dodatkowych czynności przez Strony, z chwilą:
1) ukończenia Studiów przez Uczestnika Studiów;
2) skreślenia Uczestnika Studiów z listy uczestników Studiów.
§8
Odpowiedzialność za szkody
Za zawinione uszkodzenie albo zgubienie mienia należącego do Uczelni Uczestnik Studiów zostanie
obciążony kosztami naprawy, wymiany lub zakupu w pełnej wysokości.
§9
1. Uczestnik Studiów uwzględnia i akceptuje, iż w uzasadnionych okolicznościach, w szczególności ze
względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2, wszystkie lub część zajęć w ramach Studiów może odbywać się z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość, a Uczestnikowi Studiów nie przysługują dodatkowe roszczenia z tego
tytułu, takie jak chociażby: roszczenie o obniżenie lub zwrot opłaty za Studia lub roszczenie
odszkodowawcze.
2. Uczestnik Studiów oświadcza, że zapoznał się z treścią Zarządzenia Rektora UMFC nr 57/2020 z dnia
18 września 2020 roku w sprawie sposobu organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie
Muzycznym Fryderyka Chopina w roku akademickim 2020/2021 i zobowiązuje się w ramach realizacji
niniejszej umowy do przestrzegania postanowień wskazanego wyżej Zarządzenia, jak również innych
obowiązujących w Uczelni aktów wewnętrznych i instrukcji oraz stosowania się do zaleceń
upoważnionych przez Uczelnię osób dotyczących bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem wirusem
SARS-CoV-2.

§ 10
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
1. Uczelnia oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia
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),
w odniesieniu do danych osobowych Uczestników Studiów.
2. Kontakt do administratora możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: rektor@chopin.edu.pl
3. Kontakt z inspektorem ochrony danych Uczelni realizowany jest za pośrednictwem adresu email iod@chopin.edu.pl
4. Dane osobowe Uczestnika Studiów w związku z realizacją umowy będą przetwarzane na podstawie art.
6 ust. 1. lit. b) RODO, tj. w celu niezbędnym do wykonania i realizacji umowy, a także w oparciu
o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. dla wypełnienia obowiązków określonych
w ustawach podatkowych, na podstawie których Uczelnia dokumentuje rozliczenia należności
publicznoprawnych związanych z zawartą umową oraz ustawie o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, na podstawie którego Uczelnia ma obowiązek zarchiwizowania dokumentów.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o warunkach pobierania opłat za
studia podyplomowe w UMFC.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością
wynikającą z realizacji niniejszej umowy i przepisów prawa, np. podmiotom nadzorującym działalność
Uczelni, podmiotom, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych w celu
realizacji określonych usług na rzecz Uczelni. Dane będą przetwarzane przez upoważnione osoby, m.in.
pracowników Uczelni, wykładowców prowadzących zajęcia i inne osoby zaangażowane w organizację
i realizację Studiów.
7. Dane osobowe, będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres do 5
lat od końca umowy m.in. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń. Dane w celach archiwalnych
będą przetwarzane wieczyście najpierw w archiwum zakładowym, a następnie zgodnie z instrukcją
kancelaryjną zostaną przekazane do archiwum państwowego.
8. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przeniesienia.
9. Każdej osobie przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
10. Realizacja praw, o których mowa w ust. 8 możliwa jest za pośrednictwem poczty elektronicznej
iod@chopin.edu.pl lub kierując wniosek na adres siedziby Uczelni.
11. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
Nie będą również przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie oraz Regulaminie Studiów Podyplomowych
w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne
przepisy prawa polskiego.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstałych na gruncie stosowania
niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Uczelni.
3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

czytelny podpis Uczestnika Studiów:

W imieniu Uczelni (podpis i pieczęć ):

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UMFC nr 68/2020 z dnia 26 października 2020 roku

UMOWA O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZA STAŻ ARTYSTYCZNY
W UNIWERSYTECIE MUZYCZNYM FRYDERYKA CHOPINA NR ………………….
zawarta w …………….., w dniu ……………., pomiędzy:
Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Okólnik 2, 00-368
Warszawa, NIP: 525-000-77-15, REGON: 000275702, reprezentowanym przez:
………………………......……………………..……………
przy kontrasygnacie Kwestora - ………………………………..,
zwanym dalej "Uczelnią"
a
Panią/Panem …………………………………….., zamieszkałą/ym w ……………………….……., ul. ……………,
kod pocztowy: ……………………., PESEL: ………………………………………, legitymującą/ym się dowodem
osobistym/ paszportem8 …………….. seria/nr ……………………………………………………………..
wydanym przez ………………………………………………………..………...………….….,
adres email: ……………………………………., zwaną/ym dalej ,,Uczestnikiem Stażu”
zwanymi dalej łącznie ,,Stronami” lub ,,Stroną”.
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków odpłatności za staż artystyczny w specjalności
…………………………, prowadzony przez Wydział …………………. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina,
dalej zwany ,,Stażem”.
§2
Oświadczenia i zobowiązania Uczelni
1. Uczelnia oświadcza, że posiada uprawnienia do prowadzenia Stażu.
2. Staż trwa……………….semestry i obejmuje ………………. godzin zajęć.
3. Uczelnia oświadcza, że wszystkie dokumenty prawne związane z wnoszeniem odpłatności na rzecz
Uczelni dostępne są na stronie internetowej http://www.chopin.edu.pl.
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4. Uczelnia zobowiązuje się do:
1) przestrzegania praw Uczestnika Stażu przewidzianych w Regulaminie Staży Artystycznych w
Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina;
2) zapewnienia przeprowadzania zajęć dydaktycznych przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje naukowe, dydaktyczne lub zawodowe;
3) zapewnienia sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu
Stażu;
4) zapewnienia obsługi administracyjno-technicznej Stażu;
5) prowadzenia wymaganej dokumentacji dotyczącej przebiegu Stażu.
§3
Oświadczenia i zobowiązania Uczestnika Stażu
1. Uczestnik Stażu oświadcza, że znane mu jest Zarządzenie Rektora UMFC nr ………….. z dnia …………. w
sprawie cennika opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz niektórych innych opłat w Uniwersytecie
Muzycznym Fryderyka Chopina w roku akademickim ……………
2. Uczestnik Stażu oświadcza, ze znany mu jest Regulamin Staży Artystycznych w Uniwersytecie
Muzycznym Fryderyka Chopina (dalej również jako ,,Regulamin”) i zobowiązuje się do przestrzegania
jego postanowień.
3. Uczestnik Stażu zobowiązuje się do:
1) realizacji programu Stażu;
2) przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na niego Regulamin, a także przestrzegania
wewnętrznych aktów prawnych Uczelni i przepisów porządkowych;
3) terminowego wnoszenia wymaganych opłat związanych ze Stażem przez cały okres jego trwania;
4) pisemnego powiadamiania właściwej jednostki organizacyjnej Uczelni o każdej zmianie danych
osobowych wskazanych w niniejszej umowie, w tym adresu zamieszkania. Skutki zaniechania tego
obowiązku obciążają Uczestnika Stażu.
§4
Rodzaje i wysokość opłat oraz ich zmiany
1. Z zastrzeżeniem ust. 3, Uczestnik Stażu tytułem opłaty za Staż zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Uczelni kwoty w łącznej wysokości ……………… zł (słownie złotych: ……………………….), to jest ……………. zł
(słownie złotych: ………………….) za semestr.
2. W przypadku Stażu trwającego dłużej niż dwa semestry wysokość opłaty, o której mowa w ust.1 może
ulec zwiększeniu wyłącznie o wskaźnik rocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, jeżeli
wskaźnik ten przekroczy 3% w skali roku. Zwiększona opłata obowiązuje od nowego roku
akademickiego.

3. Uczestnik Stażu zobowiązuje się ponadto do ponoszenia innych niż wskazana w ust. 1

opłat,

związanych ze Stażem wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Zmiana wysokości opłat, o których mowa w ust. 3, jest możliwa wyłącznie w sytuacji zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Zmiana cennika opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz niektórych innych opłat w Uniwersytecie
Muzycznym Fryderyka Chopina spowodowana sytuacją opisaną w ust. 2 lub ust. 4 nie wymaga zmiany
niniejszej umowy.
§5
Szczegółowe zasady pobierania opłat
1. Uczestnik Stażu zobowiązuje się wnieść opłatę, o której mowa w § 4 ust. 1 jednorazowo/ w ratach
semestralnych9:
1)

I rata/opłata jednorazowa do dnia ……………………..10

2)

II rata do dnia………………………………………….11

2. Opłaty za Staż należy wnosić na rachunek bankowy Uczelni
nr ………………………………………………………………………………………...……...
3. Datą płatności danej opłaty jest dzień jej zaksięgowania na właściwym rachunku Uczelni.
4. Od nieterminowo wnoszonych opłat Uczelni przysługują od Uczestnika Stażu odsetki ustawowe za
opóźnienie.
5. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty powstałe na skutek
okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego
numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów.
6. Opłaty inne niż wskazane w ust. 1 wnoszone są z góry na rachunek bankowy Uczelni, o którym mowa
w ust. 2, bez dodatkowego wezwania.
7. Wniesienie wymaganych opłat za Staż w terminie jest warunkiem dopuszczenia Uczestnika Stażu do
udziału w zajęciach organizowanych w ramach Stażu.
§6
Zwrot opłat
1.

Uczestnik Stażu może domagać się od Uczelni zwrotu wniesionych opłat za Staż w przypadkach i na
zasadach określonych w Regulaminie.

2.

Uczelnia może przenieść wierzytelności wynikające z niniejszej umowy na inny podmiot, na co
Uczestnik Stażu wyraża zgodę.
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§7
Czas trwania umowy
Umowa została zawarta na okres trwania Stażu wskazany w § 2 ust. 2 i wygasa z mocy prawa, bez
konieczności dokonywania dodatkowych czynności przez Strony, z chwilą:
1) ukończenia Stażu przez Uczestnika Stażu;
2) skreślenia Uczestnika Stażu z listy uczestników Stażu.
§8
Odpowiedzialność za szkody
Za zawinione uszkodzenie albo zgubienie mienia należącego do Uczelni Uczestnik Stażu zostanie
obciążony kosztami naprawy, wymiany lub zakupu w pełnej wysokości.
§9
1. Uczestnik Stażu uwzględnia i akceptuje, iż w uzasadnionych okolicznościach, w szczególności ze
względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2, wszystkie lub część zajęć w ramach Stażu może odbywać się z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość, a Uczestnikowi Stażu nie przysługują dodatkowe roszczenia z tego
tytułu, takie jak chociażby: roszczenie o obniżenie lub zwrot opłaty za Staż lub roszczenie
odszkodowawcze.
2. Uczestnik Stażu oświadcza, że zapoznał się z treścią Zarządzenia Rektora UMFC nr 57/2020 z dnia 18
września 2020 roku w sprawie sposobu organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Muzycznym
Fryderyka Chopina w roku akademickim 2020/2021 i zobowiązuje się w ramach realizacji niniejszej
umowy do przestrzegania postanowień wskazanego wyżej Zarządzenia, jak również innych
obowiązujących w Uczelni aktów wewnętrznych i instrukcji oraz stosowania się do zaleceń
upoważnionych przez Uczelnię osób dotyczących bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem wirusem
SARS-CoV-2.
§ 10
Informacje na temat przetwarzania danych
1. Uczelnia oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia
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),
w odniesieniu do danych osobowych Uczestnika Stażu.
2. Kontakt do administratora możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: rektor@chopin.edu.pl

3. Kontakt z inspektorem ochrony danych Uczelni realizowany jest za pośrednictwem adresu email iod@chopin.edu.pl
4. Dane osobowe Uczestnika Stażu w związku z realizacją umowy będą przetwarzane na podstawie art. 6
ust. 1. lit. b) RODO, tj. w celu niezbędnym do wykonania i realizacji umowy, a także w oparciu o
przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. dla wypełnienia obowiązków określonych w
ustawach podatkowych, na podstawie których Uczelnia dokumentuje rozliczenia należności
publicznoprawnych związanych z zawartą umową oraz ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach, na podstawie którego Uczelnia ma obowiązek zarchiwizowania dokumentów.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o warunkach pobierania opłat za
staże artystyczne w UMFC.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością
wynikającą z realizacji niniejszej umowy i przepisów prawa, np. podmiotom nadzorującym działalność
Uczelni, podmiotom, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych w celu
realizacji określonych usług na rzecz Uczelni. Dane będą przetwarzane przez upoważnione osoby, m.in.
pracowników Uczelni, wykładowców prowadzących zajęcia i inne osoby zaangażowane w organizację
i realizację Stażu.
7. Dane osobowe, będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres do 5
lat od końca umowy m.in. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń. Dane w celach archiwalnych
będą przetwarzane wieczyście najpierw w archiwum zakładowym, a następnie zgodnie z instrukcją
kancelaryjną zostaną przekazane do archiwum państwowego.
8. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przeniesienia.
9. Każdej osobie przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
10.

Realizacja praw, o których mowa w ust. 8 możliwa jest za pośrednictwem poczty elektronicznej

iod@chopin.edu.pl lub kierując wniosek na adres siedziby Uczelni.
11. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
Nie będą również przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
§ 11
Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie oraz Regulaminie Staży Artystycznych w
Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne
przepisy prawa polskiego.

2. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstałych na gruncie stosowania
niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Uczelni.

3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

czytelny podpis Uczestnika Stażu:

W imieniu Uczelni (podpis i pieczęć ):

