Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji

Umowa uczestnictwa w szkoleniu
w ramach projektu „Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie oparte na kompetencji i najwyższych standardach jakości”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, zawarta w dniu ....................................
w Rzeszowie pomiędzy Wyższą Szkołą Inżynieryjno-Ekonomiczną z/s w Rzeszowie, ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów, NIP: 81815-30-650, Regon 690722658
reprezentowaną przez ……………………………………………………………, zwaną dalej „Realizatorem Projektu”,
a Panią/Panem:...........................................................................................................................................................
zamieszkałą/ym w ......................................................................................................................................................
PESEL: ............................................................ zwaną/ym dalej „Uczestnikiem Projektu”.

§1
Przedmiot umowy

Realizator

Projektu

organizuje

bezpłatne

szkolenie

z

zakresu

mediacji

gospodarczych,

w

ramach

PO

WER,

Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar
sprawiedliwości, zgodnie z umową na dofinansowanie projektu nr POWR.02.17.00-00-0059/17-00 współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§2
Realizator Projektu

Realizator w okresie od 01 października 2018 r. do 30 listopada 2019 r. zobowiązuje się do:
a)

Zorganizowania nieodpłatnych zajęć (szkolenia) z zakresu mediacji gospodarczych w wymiarze 16 godzin dyd., zgodnie
z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu jak wyżej oraz umową o dofinansowanie Projektu.

b) Zapewnienia trenerów z min. 3-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu mediacji gospodarczych
i 3-letmim doświadczeniem w prowadzeniu mediacji gospodarczych.
c)

Przekazania uczestnikom materiałów biurowych.

d) Zapewnienia cateringu.
e)

Zwrotu kosztów przejazdu dla osób niepełnosprawnych (na zasadach określonych w Projekcie).

f)

Zapewnienia noclegu (na zasadach określonych w Projekcie).

g)

Wydania certyfikatów o ukończonym szkoleniu.

h) Informowania Uczestnika Projektu o harmonogramie zajęć.

Projekt „Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie oparte na kompetencji i najwyższych standardach jakości” realizowany przez Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych w Warszawie
i Wyższą Szkołę inżynieryjno-Ekonomiczną w Rzeszowie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§3
Uczestnik Projektu
1.

Uczestnik Projektu w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do:
a)

Wypełnienia pre testu i post testu.

b) Udziału w zajęciach przewidzianych w ramach szkolenia.
c)
2.

Poddawania się badaniom ewaluacyjnych w związku z udziałem w Projekcie, potwierdzania odbioru certyfikatu.

Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu rekrutacji i zobowiązuje się do respektowania
zawartych w nim postanowień oraz oświadcza, że spełnia warunki uczestnictwa w Projekcie w nim określone.

3.

Uczestnik

Projektu

oświadcza,

że

wszystkie

jego

dane

zawarte

w

dokumentacji

przedłożonej

w trakcie rekrutacji są aktualne, a w przypadku ich zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy niezwłocznie
powiadomi o tym Uczelnię.
4.

Uczestnik Projektu oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w związku
z realizacją Projektu w celach promocyjnych. Rozpowszechnianie to może przybrać w szczególności formę publikacji zdjęć
z zajęć prowadzonych w ramach Projektu na stronie internetowej Projektu www.cam.rzeszow.pl oraz na
www.facebook.com/wsie. rzeszow.

§4
Inne postanowienia umowy
1.

Strony umowy nie przewidują przenoszenia praw i obowiązków Uczestnika Projektu na osoby trzecie.

2.

Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy przez Realizatora bez wypowiedzenia może nastąpić w przypadku:
1) rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu przez IP,
2) działania na szkodę Realizatora.

3.

Uczestnik Projektu może wypowiedzieć Umowę tylko w przypadku ważnych przyczyn losowych lub zdrowotnych.

4.

Wypowiedzenie umowy, o której mowa w ust 3. dokonywane jest w formie pisemnej.

5.

Strony dopuszczają możliwość rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Projekcie na podstawie pisemnego
oświadczenia złożonego przed rozpoczęciem zajęć przewidzianych harmonogramem dla Uczestnika Projektu.

§5
Postanowienia końcowe
1.

Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

4.

Spory wynikłe na tle stosowania Umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Realizatora.

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

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

czytelny podpis uczestnika projektu

realizator projekt

Projekt „Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie oparte na kompetencji i najwyższych standardach jakości” realizowany przez Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych w Warszawie
i Wyższą Szkołę inżynieryjno-Ekonomiczną w Rzeszowie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób fizycznych.
Zgodnie z art. 13 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) (dalej: RODO), Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie informuje, że:
1.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie, ul. Miłocińska
40, 35-232 Rzeszów.
2.
We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na
adres: info@wsie.edu.pl .
3.
Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja projektu pt. Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie oparte na
kompetencji i najwyższych standardach jakości przez Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych z/s w Warszawie w partnerstwie z Wyższą
Szkołą Inżynieryjno-Ekonomiczną z siedzibą w Rzeszowie, zaś podstawą przetwarzania danych - art. 6 ust. 1 lit b RODO.
4.
Pana/Pani dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być jedynie podmioty
uprawnione do ujawniania im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla
Administratora.
5.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji
międzynarodowych.
6.

Decyzje dotyczące przekazywania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym – profilowane.

7.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w projektu oraz okres zachowania jego trwałości.

8.

Ma Pan/Pani prawo do:

a) dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych osobowych.
9.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości współpracy w ramach
projektu.

………………………………………………………..
data i czytelny podpis
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