UMOWA STYPENDIALNA
zawarta w Gdańsku w dniu

, zwana dalej Umową,
pomiędzy:

Arctic Navigations spółka z organizowaną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-759) przy
ul. Parkowej 13/17/125, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000234303 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, kapitał zakładowy 250.000 zł,
posiadająca numer NIP: 5213345292, reprezentowana przez:

zwana dalej Fundatorem,
a
Panem / Panią
, zamieszkałym(ą) w
,
posiadającym(ą)
numer Pesel:
, będącym(ą) studentem(ką) Uniwersytetu Gdańskiego,
Wydziału Zarządzania/Wydziału Oceanografii i Geografii, posiadającym(ą) status stypendysty
Programu Erasmus na Uniwersytecie w Akureyri – School of Business and Science, Faculty of Natural
Resources Science, Program of Fisheries Science,
zwany(a) dalej Stypendystą/tką,
zwani dalej łącznie Stronami.
Strony, mając na uwadze, że:
1) Fundator jest organizatorem Konkursu Stypendialnego PISCES - Polish Icelandic SCholarship Exchange Studies, zwany dalej Konkursem;
2) Celami Konkursu są:
a) wzmocnienie polskiego i islandzkiego sektora rybackiego poprzez zapewnienie
wykwalifikowanego i doświadczonego kapitału ludzkiego;
b) zwiększenie wymiany wiedzy i dobrych praktyk między środowiskiem akademickim oraz
środowiskami biznesowymi polskiego i islandzkiego sektora rybackiego;
c) wsparcie finansowe utalentowanych studentów koncentrujących się na zainteresowaniach
naukowych związanych z sektorem rybołówstwa, jakością, bezpieczeństwem i
przetwarzaniem żywności;
d) promocja wymiany studentów między polskimi i islandzkimi uniwersytetami;
e) zapewnienie możliwości prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa Organizatora,
poprzez przygotowanie i przyuczenie przyszłych, potencjalnych, wysoko wykwalifikowanych
kadr w sektorze rybołówstwa;
f) wykorzystanie dorobku naukowego pozyskanego w Konkursie w działalności Organizatora;
g) promocja wiedzy o przedsiębiorstwie Organizatora oraz prowadzonej przez niego działalności
w sektorze rybołówstwa;
3) W wyniku przeprowadzenia Konkursu Rada Programowa wyłoniła autorów/autorki najlepszych
prac;
postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:
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§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Fundator przyznaje Stypendyście/stce, jako laureatowi Konkursu, na zasadach określonych w
Regulaminie Konkursu, stypendium w łącznej wysokości __________ € brutto (słownie:
____________ 00/100 EURO), dalej jako: Stypendium.
2. Stypendium zostaje przyznane Stypendyście/stce na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium
Republiki Islandii podczas nauki na Uniwersytecie w Akureyri – School of Business and Science,
Faculty of Natural Resources Science, Program of Fisheries Science, odbywanej w ramach
Programu Stypendialnego Erasmus.
3. Stypendysta/tka zobowiązuje się do godnego reprezentowania Fundatora i Uniwersytetu
Gdańskiego podczas trwania stypendium.
4. Stypendysta/tka zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Fundatorem w okresie trwania
stypendium.
5. Stypendysta/tka zobowiązuje się do uczestnictwa w zajęciach organizowanych na Uniwersytecie
w Akureyri – School of Business and Science, Faculty of Natural Resources Science, Program of
Fisheries Science.
§ 2 WARUNKI WYPŁATY STYPENDIUM
1. Strony ustalają, iż Stypendium będzie wypłacane Stypendyście/stce w ratach przez cały Okres
Uczestnictwa w Programie Stypendialnym Erasmus na Uniwersytecie w Akureyri.
2. Okres Uczestnictwa w Programie Stypendialnym Erasmus na Uniwersytecie w Akureyri nie może
trwać dłużej niż jeden rok akademicki i musi zakończyć się najpóźniej wraz z upływem 2021 r.,
zwany dalej Okresem Uczestnictwa.
3. Strony ustalają, iż Stypendyście/stce będzie przysługiwało prawa otrzymania Stypendium w
przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
1) Sprawozdanie:
a) Stypendysta/tka jest zobowiązany/a do comiesięcznego przesyłania drogą mailową
na adres pisces@pisces.edu.pl sprawozdania Fundatorowi na temat sposobu
wykorzystania Stypendium, zwanego dalej Sprawozdaniem;
b) Sprawozdanie winno być wypełnione na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do
Umowy;
c) Sprawozdanie winno zostać wysłane do 10. dnia następnego miesiąca;
d) po zakończeniu Okresu Uczestnictwa, w rozumieniu § 3 ust. 2 Umowy,
Stypendysta/tka jest zobowiązany do przesłania w terminie 10 dni sprawozdania
końcowego.
2) Zaliczenie semestru/roku:
a) Stypendysta/tka jest zobowiązany/a do uzyskania zaliczenia, najpóźniej do dnia
zakończenia sesji poprawkowej, wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku
studiów na danym semestrze,
b) Stypendysta/tka jest zobowiązany/a do udokumentowania Fundatorowi uzyskania
zaliczenia bądź nieuzyskania zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w
toku studiów na danym semestrze w terminie 3 dni od daty powzięcia informacji o tej
okoliczności,
c) w przypadku Okresu Uczestnictwa obejmującego jeden rok akademicki,
Stypendysta/tka jest zobowiązany/a uzyskać zaliczenie roku akademickiego.
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§ 3 WYPŁATA STYPENDIUM
1. Wypłata Stypendium będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Stypendysty/tki o
numerze:
, w terminie
do ostatniego dnia każdego miesiąca Okresu Uczestnictwa, po uprzednim otrzymaniu przez
Fundatora Sprawozdania za poprzedni miesiąc.
2. W przypadku niespełniania/zaprzestania spełniania przez Stypendystę/tkę jakiegokolwiek
warunku wypłaty Stypendium określonego w Umowie, Fundator może wstrzymać wypłatę
Stypendium. Za niespełnienie warunków wypłaty Stypendium Strony rozumieją w szczególności
nieuzyskanie przez Stypendystę/tkę zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku
studiów na danym semestrze.
3. Stypendyście/tce nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanego Stypendium na inną
nagrodę lub stypendium lub ekwiwalent rzeczowy bądź inne świadczenia niepieniężne.
4. Stypendysta/tka jest zobowiązany/a rozliczyć zobowiązania podatkowe związane z wypłatą
Stypendium.
§ 4 OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY
Stypendysta/tka zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i poufnych
informacji, o których dowiedział/a się w związku z zawarciem Umowy, a których ujawnienie mogłoby
narazić Fundatora na szkodę.

§ 5 CZAS TRWANIA UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. do momentu zakończenia przez Stypendystę/tkę
Okresu Uczestnictwa oraz wywiązania się przez Stypendystę/tkę ze wszystkich zobowiązań
umownych względem Fundatora.
2. Strony w każdym momencie mogą rozwiązać Umowę za porozumieniem Stron.
3. Fundator może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego
naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez Stypendystę/tkę.
§ 6 PRAWO DO WIZERUNKU
Stypendysta/tka wyraża zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie
wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i
dokumentacji filmowej) przez Fundatora na potrzeby i w związku z realizacją Umowy. Zgoda jest
nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Zgoda obejmuje wszelkie
formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Fundatora oraz
na portalach społecznościowych takich jak: Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczanie w
materiałach promocyjnych, informacyjnych, publikacjach książkowych, broszurowych oraz prasowych
Fundatora.
§ 7 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Stypendysty/tki jest Fundator.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
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2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

Rozporządzeniu 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).
Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail
pisces@pisces.edu.pl.
Dane osobowe Stypendysty/tki będą przetwarzane w celu wykonania Umowy, a także w celach
marketingowych, w tym w materiałach promocyjno-informacyjnych związanych z Konkursem.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia Umowy.
Wycofanie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez
przesłanie żądania na adres email: pisces@pisces.edu.pl i nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Stypendyście/stce, który/a poda dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia
sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Organizator będzie pozyskiwał od Stypendysty/tki następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu,
d) adres zamieszkania,
e) numer PESEL,
f) numer NIP,
g) data urodzenia,
h) numer dowodu osobistego lub numer paszportu,
i) wizerunek.
Stypendysta/stka ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Stypendysta/tka zezwala na wykorzystanie jego/jej imienia i nazwiska oraz wizerunku w celu
informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.
Organizator oświadcza, iż dane Stypendysty/tki nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Dane Stypendysty/tki będą udostępniane wyłącznie podmiotom zewnętrznym, które objęły
konkurs swoim patronatem, Uniwersytetowi Gdańskiemu, Uniwersytetowi w Akureyri,
członkom Rady Programowej, Radzie Wykonawczej oraz Północnoatlantyckiej Organizacji
Producentów sp. z o. o., Chłodnia Gdańsk sp. z o. o., Atlantex sp. z o. o., Samherji hf.
Dane Stypendysty/tki będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
Fundator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych. Fundator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Fundator w
szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
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c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w
inny sposób przetwarzanych.
§ 8 PRZELEW PRAWI I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY
Strony wyłączają możliwość przeniesienia przez Stypendystę/tkę praw i obowiązków wynikających z
Umowy na osobę trzecią, bez zgody Fundatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Umowa zawiera cztery załączniki, które stanowią jej integralną cześć.
3. W przypadku sporu powstałego na tle realizacji Umowy sądem właściwym do jego
rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy według siedziby Fundatora.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. Regulamin konkursu stypendialnego PISCES na rok akademicki 2019/2020, zwany dalej
Regulaminem, jest integralną częścią Umowy oraz stanowi jej załącznik nr 2. Stypendysta/tka
oświadcza, iż zapoznał/a się z treścią Regulaminu oraz akceptuje wszystkie wynikającego z niego
prawa i obowiązki.

FUNDATOR

STYPENDYSTA(TKA)

Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Wniosek o stypendium
Formularz sprawozdania wykorzystania stypendium,
Formularz sprawozdania końcowego,
Regulamin konkursu stypendialnego PISCES na rok akademicki 2019/20120.
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