
Załącznik nr 2 

do Regulaminu Programu Stypendialnego 

oraz zasad przyjmowania na zajęcia praktyczne 

w Solidaris sp. z o.o. dla uczniów 

Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej 

im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie - Koźlu 

 

   

U M O W A    S T Y P E N D I A L N A 

 

   

zawarta w dniu ....................... w Kędzierzynie – Koźlu,   

Solidaris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Dzielawy, ul. Kolejowa 23, 47-260 

Polska Cerekiew, zwaną dalej Przyznającym,  

reprezentowaną przez Piotra Groeger – Prezesa Zarządu 

a 

……………………………………………………………., zamieszkałą/zamieszkałym w ……………………….., PESEL: 

…………………………., zwanym dalej w treści umowy Stypendystą,  

 

została zawarta umowa następującej treści:  

 

§ 1. 

 

Na podstawie zapisów Regulaminu Programu Stypendialnego oraz zasad przyjmowania za zajęcia 

praktyczne w Solidaris sp. z o.o. dla uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów 

Westerplatte w Kędzierzynie Koźlu, Przyznający przyznaje Stypendyście stypendium na okres 

………. Miesięcy, począwszy od ……………….. do ……………… (włącznie), w wysokości miesięcznej 

…………….. zł (słownie: …………………………………………) 

 

§ 2. 

 

Wypłata stypendium będzie dokonywana do dnia 10 każdego miesiąca, w okresie wymienionym  

w § 1., na konto wskazane przez Stypendystę, tj. …………………………………………………………………………… 

 

§ 3. 

Stypendysta zobowiązuje się do:   

1. utrzymywania poziomu wyników w nauce i frekwencji, 

2. zachowywania godnej postawy Ucznia. 
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§ 4. 

 

1. Stypendium może zostać wstrzymane lub cofnięte przez Przyznającego.  

 

2. Podstawą wstrzymania, zgodnie z Regulaminem, są:  

a. przedstawienie przez Stypendystę we wniosku informacji nieprawdziwych, 

b. zawieszenie Ucznia w prawach ucznia, 

c. stwierdzenie nagannego zachowania ucznia naruszającego dobry wizerunek     

      Przyznającego, 

d. skreślenie ucznia z listy uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu 

e. zmiana nauczanego zawodu przez ucznia, 

f. wymierzenie uczniowi kary prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo popełnione  

       z winy umyślnej. 

 

3. Cofniętego Stypendium nie można wznowić  

 

4. Wstrzymanie lub cofnięcie Stypendium następuje w formie pisemnej i zawiera 

uzasadnienie.  

 

§ 5. 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową  mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową rozstrzygane będą przez właściwe sądy. 

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

stron.  

    

  

………………………..  …………………………..  

(Przyznający)  (Stypendysta)  

    

  

                                                                                                                            

        …………………………… 
(Kontrasygnata Rodzica/Opiekuna Prawnego) 
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Klauzula informacyjna - załącznik do umowy stypendialnej 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informuję, iż: 

 

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych na podstawie zawartej umowy 

współadministrowania są : 

- SOLIDARIS SP.Z O.O. z siedzibą przy ul. Kolejowa 23, w 47-260 Polska Cerekiew, Dzielawy z siedzibą przy      

   ul. Kolejowej 23, w Polska Cerekiew Dzielawy 47-260 

   oraz  

- Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjne „AUTOZAK” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mostowej 30E  

   w Kędzierzynie -Koźle 47-223 

2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty 

elektronicznej: piotrg@solidaris.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia oraz realizacji umowy  (w tym 

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów 

finansowo-księgowych, z obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, ustalenia, dochodzenia, obrony ewentualnych roszczeń, zapewnienia wymogów BPH) do 

Programu Stypendialnego (zgodnie z Regulaminem) oraz zawartą umową z Zespołem Szkół Żeglugi 

Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie – Koźlu.  

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

oraz f 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) 

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym dla potrzeb udziału w kwalifikacji 

/realizacji zawartej umowy ze szkołą. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe 

zrealizowanie ww. celu. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratorów danych 

osobowych (Pracownicy), Szkoła(Zespołem Szkół Żeglugi Śródlądowej), podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom zewnętrznym w ramach podpisanych umów 

powierzenia. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończonego procesu 

kwalifikacji, następnie trwale niszczone.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza UE. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 

  ______________________ 

                Stypendysta 


