
 

 

 
Projekt „Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”” 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 Nr POWR.03.05.00-00-z082/18 

 

zawarta w dniu ...................... w Gdańsku pomiędzy:  

Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, NIP nr 584-09-55-985, reprezentowanym 

przez  

 

zwanym dalej „Beneficjentem”, 

a ....................................................................................Pesel…….…………..………… 

zamieszkałą/łym w....................................................................................................... 

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

zwaną/nym dalej „Uczestnikiem/-czką Projektu” 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia 

w ramach Projektu „Wielomodułowy program poprawy efektywności i 

jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”, zadanie 

3 – Program poprawy kompetencji studentów (moduł 2) (nr projektu 

POWR.03.05.00-00-z082/18). Projekt współfinansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III – 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 – Kompleksowe 

programy szkół wyższych. 

2. Wsparcie jest przyznane Uczestnikowi, który został zakwalifikowany do 

udziału w Projekcie oraz podpisał Umowę 

3. Szczegółowe warunki wsparcia ujęte są w Regulaminie rekrutacji i 

uczestnictwa w programie szkoleń certyfikowanych prowadzących do 

uzyskania kwalifikacji i szkoleń kształcących kompetencje, realizowanym w 

ramach projektu pt. Wielomodułowy program poprawy efektywności i 

jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zadanie 3 

– Program poprawy kompetencji studentów (moduł 2), stanowiącym 
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załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 153/2020 Rektora GUMed z dnia 21.12.2020 

r., zwanym dalej Regulaminem. 

 

 

§ 2 

 Okres obowiązywania Umowy 

Wsparcie w ramach Projektu udzielane jest w okresie realizacji Projektu, 

zgodnie z Regulaminem od dnia podpisania niniejszej Umowy, maksymalnie 

do dnia zakończenia realizacji Projektu, zgodnie z Regulaminem.  

 

 

§ 3 

 Podstawowe warunki uczestnictwa w Projekcie i oświadczenia stron 

1. Na dzień podpisania niniejszej Umowy Uczestnik oświadcza, że spełnia 

wymogi kwalifikowania się do Projektu, zgodnie z zapisami Regulaminu. 

2. Wszystkie warunki uczestnictwa w Projekcie oraz obowiązki Uczestnika 

Projektu zawarte są w Regulaminie, stanowiącym integralny załącznik do 

niniejszej Umowy. Uczestnik Projektu oświadcza, że zna zapisy Regulaminu i 

zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

3. Beneficjent oświadcza, iż jest realizatorem Projektu, o którym mowa w §1  

pkt 1 niniejszej Umowy. Beneficjent na realizację Projektu otrzymał 

dofinansowanie na warunkach szczegółowo określonych w Umowie o 

dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. 

4. Prawa i obowiązki Uczestnika wynikają z postanowień niniejszej Umowy oraz 

Regulaminu. 

5. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i spełnia warunki 

uczestnictwa w nim określone oraz akceptuje wszystkie jego zapisy. 

6. Uczestnik oświadcza, że wszelkie dane zawarte w dokumentach 

rekrutacyjnych są prawdziwe i aktualne. W przypadku podania przez 

Uczestnika nieprawdziwych danych, mających wpływ na jego 

kwalifikowalność, zobowiązuje się on do zwrotu kosztów 

niekwalifikowalnych dofinansowania w wysokości przypadającej na jego 

udział w Projekcie oraz wszelkich kosztów, które wyniknęły z tytułu podania 

nieprawdziwych danych. Uczestnik zobowiązuje się bezzwłocznie 

informować Beneficjenta o wszelkich zmianach danych zawartych w 

dokumentach rekrutacyjnych. 

7. Uczestnik jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności 

karnej, za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń 

na podstawie których został zakwalifikowany do udziału w Projekcie 
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§ 4  

 Zmiana Umowy 

1. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zmian wynikających z aktualizacji 

Regulaminu, dla których wystarczającą formą jest potwierdzenie przyjęcia 

do wiadomości wprowadzonych zmian (za wystarczające przyjmuje się 

potwierdzenie w formie pisemnej lub elektronicznej). Ponadto aktualizacja 

danych osobowych nie wymaga formy aneksu, tylko przedłożenia przez 

Uczestnika Projektu zaktualizowanego, podpisanego oświadczenia. 

2. Obowiązki i prawa wynikające z Umowy oraz związane z nią płatności nie 

mogą być w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.  

 

§ 5 

 Rozwiązanie Umowy 

1. Uczestnik Projektu może rozwiązać Umowę zgodnie z zapisami §10 

Regulaminu. 

2. Beneficjent ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w sytuacjach 

określonych w §12 Regulaminu. 

3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w 

Projekcie lub skreślenia z listy Uczestników w związku z uchylaniem się od 

obowiązków Uczestnika Projektu, z powodu wskazanego w § 12 

Regulaminu, Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zwrotu kosztów 

poniesionych w związku z jego udziałem w Projekcie oraz wszelkich innych 

kosztów, które wyniknęły dla Beneficjenta z tego tytułu. 

 

§ 6 

 Korespondencja 

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie 

prowadzona w formie pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej 

Umowy. Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy: 

Do Beneficjenta: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk 

Do Uczestnika Projektu: ………………………………………………………………. 

 

§ 7 

Ochrona danych osobowych 

1. Beneficjent zobowiązany jest do ochrony danych osobowych Uczestnika 

Projektu, zgodnie z obowiązującym przepisami, w tym w szczególności z 

rozporządzeniem 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, zwane dalej: „RODO”). 
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2. Spełnienie przez Beneficjenta wobec Uczestnika Projektu obowiązków 

informacyjnych, o których mowa w art. 13 RODO, następuje poprzez 

wręczenie Uczestnikowi Projektu informacji o przetwarzaniu danych 

osobowych, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Uczestnik 

Projektu oświadcza, iż zapoznał się z powyższą informacją i akceptuje jej 

treść, co potwierdza podpisując Umowę.  

 

§ 8  

 Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu. 

2. Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu związane z 

realizacją niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby powoda. 

3. Umowę sporządzono w Gdańsku, w języku polskim, w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta oraz jednym 

dla Uczestnika Projektu.  

4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony.  

 

 

 

 

 

 

 

    ………………………….      …………………………. 

         Uczestnik projektu                         Beneficjent 
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Załącznik nr 1 do Umowy uczestnictwa w Projekcie  

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informujemy, że:  

 administratorem danych osobowych Uczestnika Projektu jest Gdański Uniwersytet 

Medyczny z siedzibą w Gdańsku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk; 

 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: 

iod@gumed.edu.pl; 

 administrator danych osobowych, działając w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, 

przetwarza dane osobowe Uczestnika Projektu w celu wypełnienia obowiązków 

wynikających z Umowy uczestnictwa w Projekcie, a także w celach związanych z 

rozliczeniem Umowy w ramach Projektu, celach archiwalnych oraz w celu ustalenia i 

dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków 

nałożonych na administratora danych przez przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego; 

 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że 

zawarcie i realizacja Umowy będzie niemożliwa; 

 odbiorcami danych osobowych, zgromadzonych w związku z realizacją Umowy będą 

wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa; 

dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom współpracującym z 

administratorem w oparciu o umowy powierzenia, zawarte zgodnie z art. 28 RODO; 

 dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, 

określonych powyżej; 

 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

 osoba, której dane dotyczą posiada:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO, 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

 osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 

1 lit. b i c RODO. 
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