UMOWA O WSPÓŁPRACY
Niniejsza umowa została zawarta w Łodzi w dniu ………………. roku pomiędzy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w ………………………………………… przy ulicy ...............................................................
kod ……………………………, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………………………………….., .................. Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem …………………………………….…, kapitał zakładowy
………………………………….……. zł wpłacony w całości, NIP …………………………………….…………… którą
reprezentują:
1. ……………………………………………………….
zwaną dalej Firmą
a
Politechniką Łódzką, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, z siedzibą w Łodzi przy ulicy
Wólczaoskiej 171/173, reprezentowanym przez Panią prof. dr hab. Marię Koziołkiewicz,
Dziekana Wydziału – działającego w tym zakresie na podstawie pełnomocnictwa J.M
Rektora PŁ nr 4/2016-09/GFW, zwanego w dalszej części Wydziałem,
Przy czym obie łącznie są w dalszej części umowy zwane Stronami.
PREAMBUŁA
Mając na względzie fakt, iż dalszy rozwój Stron niniejszej umowy opierad się ma o synergię
wiedzy, doświadczenie i dostęp do najnowszych rozwiązao technicznych, nowych
technologiach oraz badaniach naukowych, rozwój Stron w tym edukacja studentów Wydziału
powinna odbywad się w ścisłym kontakcie z przemysłem, przy wykorzystaniu dorobku sektora
w celu ścisłego powiązania tematyki naukowo-badawczej i programu kształcenia studentów
z potrzebami wynikającymi z działalności Firmy. Obie strony niniejszej umowy mają
powinnośd w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii oraz integracji gospodarczej i
społecznej z najbardziej rozwiniętymi krajami UE. Wydział oraz Firma zobowiązują się do
stałej współpracy na zasadach określonych w niniejszej umowie.
Strony umowy postanawiają co następuje:
§1
1. Firma oświadcza, że posiada zaplecze infrastruktury (odpowiednie budynki i urządzenia) do
prowadzenia współpracy oraz potencjał osobowy w postaci wyszkolonej kadry
pracowników, a ponadto środki finansowe (własne, kredyty, dofinansowanie bezzwrotne)
umożliwiające realizację umowy.
2. Wydział oświadcza, że posiada doświadczenie naukowe, zaplecze laboratoryjne, kadrę
naukową i studentów, umożliwiające realizacje umowy z punktu widzenia naukowego.

§2
Celem umowy jest:
nawiązanie trwałej współpracy w zakresie koordynowania wdrożenia prac badawczorozwojowych, w szczególności zagadnieo wykorzystania najnowszych wyników badao
naukowych związanych z profilem działalności Firmy. Wykonywanie tych prac odbywad
się będzie na podstawie odrębnych umów przy czym Strony zastrzegają sobie
możliwośd sprzedania wyników tych prac podmiotom trzecim na zasadach wspólnie
uzgodnionych i zaakceptowanych,
przekazanie przez Firmę nabytej praktycznej wiedzy i doświadczenia pracownikom
dydaktycznym Wydziału oraz jego studentom poprzez umożliwienie prowadzenia
konsultacji, realizacje wspólnych prac dyplomowych oraz praktyk i staży studenckich,
udział Firmy w modyfikacji istniejących i opracowywaniu nowych programów studiów
w celu dostosowania wiedzy i umiejętności studentów do bieżących potrzeb rynku
pracy,
poszukiwanie możliwości oraz wspólne przygotowanie aplikacji o finansowanie
projektów badawczych i edukacyjnych,
prowadzenie wspólnych przedsięwzięd gospodarczych,
wspólne działanie w zakresie konsultingu i wsparcia technicznego Stron,
wzajemnie promowanie działalności.
§3
1. Strony postanawiają rozwijad współpracę według nowych koncepcji w zależności od
bieżących potrzeb i możliwości. Każde działanie lub inicjatywa jednej ze stron wynikająca z
niniejszej umowy wymaga każdorazowo wcześniejszych uzgodnieo z drugą stroną w celu
uniknięcia naruszenia jej interesu, wizerunku, prawa własności materialnej i intelektualnej,
zasad bezpieczeostwa, porządku organizacyjnego oraz wszelkiego dobra.
2. Strony zobowiązują się realizowad postanowienia niniejszej umowy w poszanowaniu
wzajemnych interesów i interesu każdej ze stron oraz dołożyd wszelkich starao, by
ewentualne spory rozstrzygad polubownie w drodze dialogu. W przypadku niemożności
osiągnięcia porozumienia, właściwym dla rozpoznania sporu będzie sad właściwy dla
siedziby Wydziału.
§4
Z tytułu zawarcia niniejszej umowy nie powstają zobowiązania finansowe dla żadnej ze stron.
§5
1. Umowa została zawarta na okres od …………………………. do ………………………….
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

§6
Zamawiający informuje Wykonawcę, że administratorem Pani / Pana* danych osobowych
zawartych w umowie jest Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 116.
W sprawach ochrony danych osobowych można się skontaktowad z wyznaczonym przez
Rektora inspektorem ochrony danych pod adresem rbi@adm.p.lodz.pl, telefon 42 631 20 39.
Politechnika Łódzka przetwarza Pani / Pana* dane osobowe wyłącznie w celu wykonania
zadao wynikających z tej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 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 (RODO).
Odbiorcami Pani / Pana* danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa.
Pani / Pana* dane będą przechowywane przez okres uprawniający do zgłaszania reklamacji i
roszczeo.
Przysługuje Pani / Panu* zgodnie z RODO: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania
ich kopii; prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych; prawo do usunięcia danych
osobowych lub ograniczenia przetwarzania tylko w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; prawo do
uzyskania informacji oraz prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu
ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
Podanie przez Panią / Pana* danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy jest
obowiązkiem wynikającym z art. 6 RODO.

.......................................................
Przedstawiciel Firmy

……………............................................
prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz
Dziekan Wydziału

