POROZUMIENIE
zawarte w dniu 5 czerwca 2020 r. w Krakowie pomiędzy MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE
S.A. z siedzibą w Krakowie (31-323), ul. Opolska 110, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:
0000012902, NIP 657-000-15-73, reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu – Macieja Michałka,
Członka Zarządu – Izabelę Ciemięgę
a
Politechniką Krakowską im Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reprezentowaną przez Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej dr. hab. inż. Andrzeja Szaratę,
prof. PK,
zwaną dalej Politechniką Krakowską
zwane dalej „Stronami”
o następującej treści:
§1
Zważywszy na potrzebę podjęcia działań na rzecz rozwoju nauki, a także wspólne korzyści ze
współpracy w zakresie działalności statutowej, jak również mając na uwadze fakt, że
profesjonalna edukacja jest najlepszą drogą do rozwoju społeczeństwa i podniesienia
atrakcyjności jej członków na współczesnym rynku pracy, umawiające się Strony postanawiają
nawiązać współpracę, celem kształcenia inżynierów dla kierunku Budownictwo na
prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej studiach stacjonarnych II stopnia, specjalność:
Budownictwo hydrotechniczne i geotechnika, Technologia i organizacja budownictwa,
Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Drogi, ulice i autostrady, Budowle - informacja i
modelowanie, Mosty i budowle podziemne
§2
Współpraca, o której mowa w §1, będzie realizowana w następujących obszarach:
1.

Fundowanie stypendiów przez Mota-Engil Central Europe S.A. zwaną Fundatorem, wg
zasad określonych w „Regulamin przydzielania stypendiów przez Fundatora”
studentom Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej” stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.
§3

1.

2.

Na podstawie niniejszego porozumienia i w celu jego realizacji Strony mogą zawierać
szczegółowe umowy dotyczące konkretnych tematów objętych współpracą, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Nadzór nad realizacją niniejszego porozumienia ze strony Politechniki Krakowskiej
sprawuje Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, który może działać w imieniu studenta

w sprawach związanych ze Stypendium po uprzednim otrzymaniu pełnomocnictwa
studenta.
3.

Przedstawiciele wszystkich Stron mają prawo wnioskowania w zakresie dalszych form
współpracy i oceny dotychczasowych ich wyników.
§4

1.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2.

Rozwiązanie porozumienia może nastąpić na pisemne żądanie jednej ze Stron z
jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

2.

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zgody w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

3.

Spory powstałe w trakcie realizacji porozumienia będą rozstrzygane polubownie.
§5

Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

§6
1.

Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
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 (dalej „RODO”) w odniesieniu do danych osobowych
pracowników/współpracowników lub przedstawicieli/reprezentantów drugiej Strony
Porozumienia skierowanych do realizacji Porozumienia bądź uczestniczących w
realizacji Porozumienia.

2.

Podanie wymaganych w Porozumieniu danych osobowych jest niezbędne do
zawarcia i wykonania Porozumienia w sposób w nim przewidziany.

3.

Dane osobowe przetwarzane są dla celów identyfikacji Stron niniejszego
Porozumienia, dla celów wykonania Porozumienia oraz dochodzenia ewentualnych
roszczeń z niego wynikających.

4.

Politechnika Krakowska zobowiązuje się zrealizować w imieniu Mota-Engil Central
Europe S.A. obowiązek informacyjny, wobec wskazanych przez siebie osób, o których
mowa w ust. 1, zgodnie z art. 13 i 14 RODO. Zasady przetwarzania danych osobowych
przez Mota-Engil Central-Europe S.A. przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszego
Porozumienia.

5.

Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część.

§7
Politechnika Krakowska oświadcza, że jest administratorem danych osobowych studentów i
udostępniając jakiekolwiek dane osobowe studentów spółce Mota-Engil Central Europe S.A.

będzie dysponowała podstawą prawną do takiego udostępnienia oraz wypełni wszystkie
obowiązki wynikające z udostępnienia tych danych wymagane przepisami 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.

……….……………………………
Mota-Engil Central Europe S.A.

Załącznik nr 1:
Regulamin przydzielania stypendiów przez Fundatora

Załącznik nr 2:
Klauzula Informacyjna Mota-Engil Central Europe S.A.
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Politechnika Krakowska

