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Załącznik nr 3 do umowy 

Protokół zdawczo-odbiorczy z wykonania kursów w ramach projektu 
„Wysoka jakość kształcenia atutem młodej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu” 
Tytuł kursu:   

Prowadzący:   

Identyfikacja grupy:   

Termin kursu:  

Liczba osób, które ukończyły 
kursu: 

 

Liczba przekazanych kopii 
zaświadczeń: 

 

Liczba przekazanych, prawidłowo 
uzupełnionych dzienników zajęć: 

 

Liczba podpisanych list 

obecności: 
 

Komplet materiałów dla 
Zamawiającego  

Przekazany   /   Nieprzekazany 

 

Potwierdzam wykonanie ww. kursów zgodnie z zapisami Umowy nr .................... z dnia ...................... 
 
 
 
 
……………………………………… ……………………………………………….. ………………………………………... 
Data i podpis Wykonawcy data i podpis Kierownika projektu                podpis Zamawiającego 
 
 
 
....................................................................  
SPORZĄDZIŁ 

UWAGI 
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Załącznik nr 4 do umowy 

 
Protokół zdawczo-odbiorczy z wykonania kursów w ramach projektu 

 „Najlepsi z natury! Zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 
Tytuł kursu:   

Prowadzący:   

Identyfikacja grupy:   

Termin kursu:  

Liczba osób, które ukończyły 
kursu: 

 

Liczba przekazanych kopii 
zaświadczeń: 

 

Liczba przekazanych, prawidłowo 
uzupełnionych dzienników zajęć: 

 

Liczba podpisanych list 

obecności: 
 

Komplet materiałów dla 
Zamawiającego  

Przekazany   /   Nieprzekazany 

 

Potwierdzam wykonanie ww. kursów zgodnie z zapisami Umowy nr ...................... z dnia ..................... 
 
 
 
 
……………………………………… ……………………………………………….. ………………………………………... 
Data i podpis Wykonawcy data i podpis Kierownika projektu     podpis Zamawiającego 
 
 
 
....................................................................  
SPORZĄDZIŁ 

UWAGI 
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Załącznik nr 5 do umowy 

 
Dziennik zajęć  

 
w ramach programu wsparcia młodej kadry w projekcie: 

„Wysoka jakość kształcenia atutem młodej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Poznaniu” 

 
Wykonawca: 

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 

Nazwa kursu 

  

Data realizacji kursu  

 

Miejsce kursu 

 

Prowadzący kurs 
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Data 
Godzina i 

liczba godzin 
kursu 

Treść zajęć 
Uwagi o przebiegu 

zajęć 
Podpis 

prowadzącego 
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Lista obecności Uczestników/czek Projektu w ramach projektu 
„Wysoka jakość kształcenia atutem młodej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu” 
 

Data: …………………………………………………………. 
 

Lp. Imię i Nazwisko Podpis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

 
 

Potwierdzam obecność na zajęciach w/w osób. 
 

…………………………………………………  
Podpis Prowadzącego 
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Załącznik nr 6 do umowy 
 

Dziennik zajęć  
 

w ramach projektu: 
 „Najlepsi z natury! Zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 

  

 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………….. 

 

Nazwa kursu 

  

Data realizacji kursu  

 

Miejsce kursu 

 

Prowadzący kurs 
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Data 
Godzina i 

liczba godzin 
kursu 

Treść zajęć 
Uwagi o przebiegu 

zajęć 
Podpis 

prowadzącego 
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Lista obecności Uczestników/czek Projektu w ramach projektu: 
 „Najlepsi z natury! Zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 

 
Data: ……………………………………………………. 

 
Lp. Imię i Nazwisko Podpis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

 
 

Potwierdzam obecność na zajęciach w/w osób. 
 

…………………………………………………  
Podpis Prowadzącego 
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Załącznik nr 7 do umowy 
 
 

Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych nr ………….. 
Na przetwarzanie danych osobowych Uczestników/czek Projektu „Wysoka jakość kształcenia atutem 

młodej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” oraz „Najlepsi z natury! 
Zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 

 
zawarta w dniu ……………………. w Poznaniu pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,  
NIP 777 00 04 960, REGON 000001844 reprezentowanym przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu prof. dr hab. Jana Pikula 
zwanym dalej Administratorem danych 
a 
……………………… z siedzibą w …………………………………………… ul. ………………………………………………….. wpisanym 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez 
Sąd………………………………………. Pod numerem KRS: ……………………………………, NIP: ……………………………….., 
REGON: …………………………………………………………….., reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………. - stanowisko 
2. ……………………………………………………. – stanowisko4 
* ilość należy dostosować do osób uprawnionych do reprezentowania i zaciągania zobowiązań 
w przedsiębiorstwie 

zwanym w dalej Podmiotem przetwarzającym 
 
lub 
 
………………………………………………………….…. prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod nazwą 
……………………… wpisanym/ną do ewidencji działalności gospodarczej po nr NIP: 
………………………………………………………., REGON: …………………………………….., reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………. - stanowisko 
2. ……………………………………………………. – stanowisko4 
* ilość należy dostosować do osób uprawnionych do reprezentowania i zaciągania zobowiązań 
w przedsiębiorstwie 

zwanym w dalej Podmiotem przetwarzającym 
zwanymi każdą z osobna w dalszej części Umowy „Stroną”, a łącznie „Stronami”. 
 
Zważywszy, że:  
a) Podmiot przetwarzający będzie wykonywał bezpłatne świadczenie na rzecz Administratora danych 

usług z zakresu obsługi danych osobowych Uczestników/czek Projektów w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego zgodnie z umową z dnia 29.11.2017 r. o dofinansowanie projektu nr POWR. 
03.04.00-00-D025/17-00 pt. „Wysoka jakość kształcenia atutem młodej kadry dydaktycznej 

                                                 
4 Liczbę należy dostosować do osób uprawnionych do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w przedsiębiorstwie 
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Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” zwanym dalej „Młoda Kadra” oraz umową z dnia 22.03.2018 
r.  o dofinansowanie projektu nr POWER.03.05.00-00-z228/17 pt. „Najlepsi z natury! Zintegrowany 
program rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” zwanym dalej „Zintegrowany Program 
Uczelni” prowadzonych przez Administratora Danych, tj. imię, nazwisko, stopień naukowy, adres e-
mail, dane dotyczące zdrowia, 

b) Zleceniobiorca w ramach usług będzie miał dostęp do danych osobowych oraz wrażliwych 
Uczestników/czek Projektów realizowanych przez Administratora danych, 

 
Strony niniejszym postanawiają zawrzeć Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych 
o następującej treści: 

§1 
Oświadczenia stron 

1.  Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe 
i wrażliwe, które jego dotyczą. 
2.  Podmiot przetwarzający oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie 
danych osobowych i wrażliwych powierzonych przez Administratora danych, w zakresie i celu określonym 
Umową. 
3. Podmiot przetwarzający oświadcza również, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych 
danych osobowych i wrażliwych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że 
osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich 
nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy 
przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.  

§ 2 
Cel, zakres, miejsce przetwarzania powierzonych danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych 
i wrażliwych Administratora danych jedynie w celu organizacji i przeprowadzenia kursów będących 
przedmiotem Umowy nr ……. z dnia …… 
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych 
i wrażliwych wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny 
do realizacji tych celów. 
3. Na wniosek Administratora danych lub osoby, której dane dotyczą podmiot przetwarzający wskaże 
miejsca, w których przetwarza powierzone dane. 

§ 3 
Zasady przetwarzania danych osobowych 

1. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z Umowy z najwyższą starannością 
zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów Stron w zakresie 
przetwarzania powierzonych danych osobowych i wrażliwych. 
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu 
należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych 
do przetwarzania danych osobowych i wrażliwych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem 
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 
przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy 
informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 
4. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane upoważnienie 
Administratora danych.  



   

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań 

 
 

 

5. Podmiot przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości wywiąże się 
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.  
6. Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania wywiąże się z obowiązków określonych 
w art. 32–36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  
7. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osoby, 
której dane dotyczą usuwa lub zwraca jej wyniki przetwarzania wszelkich danych osobowych i wrażliwych 
oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie 
danych osobowych. 
8. Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w Umowie.  
9. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej 
szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora danych. 

§ 4 
Odpowiedzialność Stron 

1. Administrator danych ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie 
przetwarzania i ochrony danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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). 
2. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Podmiotu przetwarzającego za przetwarzanie powierzonych 
danych niezgodnie z umową.  
3. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił 
obowiązków, które nakłada niniejsza Umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami 
Administratora danych lub wbrew tym instrukcjom. 

§ 5 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. W przypadku, gdy niniejsza Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy 
dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia 
Umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia. 
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Administratora danych, a jeden 
dla Podmiotu Przetwarzającego. 
5. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych obowiązuje na czas świadczenia usług zgodnie 
z umową nr ………………. z dnia ………………….. 
 
 
 
 

………………….……………………….………….  ……………….…….……………………………….. 
             Administrator danych                       Podmiot przetwarzający dane 
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Załącznik nr 8 do umowy 

 
ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU 

Szanowni Państwo,  
prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która służy poznaniu Państwa opinii nt. realizowanego kursu. 
Ankieta jest anonimowa. 

Dziękujemy za jej wypełnienie! 
 

1. Dane o kursie 
 

a. Tytuł kursu: ………………………………………………………………………………..…………................................ 
b. Data i miejsce kursu: …………………………………………..................................................................... 
c. Imię i nazwisko lektora: …………………………………………...................................................................... 

 
2. Ocena organizacji kursu 
( 1- źle, 2- raczej źle, 3- średnio, 4- dobrze, 5 – bardzo dobrze) 

Jak ocenia Pani/Pan (proszę zaznaczyć znakiem „x”): 1 2 3 4 5 
miejsce kursu      
czas trwania kursu i godziny jego realizacji      
ilość i jakość materiałów dydaktycznych przeznaczonych 
dla kursu 

     

atmosferę podczas kursu      
 
3. Ocena programu kursu 
(ocena punktowa: 1- zdecydowanie nie, 2- raczej nie, 3- trudno powiedzieć, 4- raczej tak, 5 – 
zdecydowanie tak) 

Proszę odpowiedzieć na pytania (proszę zaznaczyć znakiem 
„x”): 1 2 3 4 5 

Czy przekazywane informacje były przydatne i spełniły 
Pani/Pana oczekiwania? 

     

Czy udział w kursie pogłębił Pani/Pana wiedzę 
teoretyczną z omawianego tematu?  

     

Czy nabyte na kursie kompetencje wykorzysta Pani/Pan 
w życiu zawodowym? 

     

Czy program kursu był wyczerpujący?      
 

4. Ocena lektora/prowadzącego 
( ocena punktowa: 1- zdecydowanie nie, 2- raczej nie, 3- trudno powiedzieć, 4- raczej tak, 5 – 

zdecydowanie tak) 
Proszę odpowiedzieć na pytania (proszę zaznaczyć znakiem 
„x”): 1 2 3 4 5 

Czy sposób prowadzenia zajęć był zadowalający?      
Czy wiedza prowadzącego i przygotowanie 
merytoryczne było wystarczające? 

     

Czy informacje przekazywane były jasno i zrozumiale?      
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5. Ocena materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla kursu 
( ocena punktowa: 1- zdecydowanie nie, 2- raczej nie, 3- trudno powiedzieć, 4- raczej tak, 5 – 

zdecydowanie tak) 
Proszę odpowiedzieć na pytania (proszę zaznaczyć znakiem 
„x”): 1 2 3 4 5 

Czy materiały dydaktyczne przeznaczone dla kursu 
zawierają treści przydatne w trakcie, jak i po kursie? 

     

Czy materiały dydaktyczne przeznaczone dla kursu są 
estetyczne i zrozumiałe? 

     

Czy materiały dydaktyczne przeznaczone dla kursu są 
dostosowane do grupy docelowej tj. Uczestników/czek 
Projektu? 

     

 
6. Czy poleciłaby/poleciłby Pani/Pan takie kursy innym osobom? (proszę zaznaczyć znakiem „x”) 

□tak   □nie  □nie wiem 
7. Czy jest Pani/Pan zadowolona/zadowolony z udziału w kursie? (proszę zaznaczyć znakiem „x”) 

□tak   □ nie  □nie wiem 
8. Jakie treści merytoryczne powinny zostać uwzględnione w kolejnych kursach? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Pozostałe sugestie i uwagi dotyczące kursu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

METRYCZKA 
1. Płeć (proszę zaznaczyć znakiem „x”): 

□ kobieta  □ mężczyzna 
2. Wiek (proszę zaznaczyć znakiem „x”): 
□ do 25 lat  □ 26-35 lat  □ 36-45 lat □ 46-55 lat  □ 56-65 lat  □ powyżej 65 lat 

3. Powiązanie z uczelnią (proszę zaznaczyć znakiem „x”): 
□ pracownik wydziału □ pracownik administracji □ pracownik jednostki ogólnouczelnianej 

□ student  □ inne (jakie?) ………………………………………………………………………………………………… 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

Czy podobało się Pani/Panu nastawienie prowadzącego 
do uczestników/czek zajęć? 

     

Czy prowadzący odpowiadał na pytania i udzielał 
dodatkowych wyjaśnień? 

     

Czy lektor zachowywał właściwe tempo pracy?      
Czy prowadzący zachęcał uczestników/czki do 
aktywnego udziału w kursie? 

     


