STATUT RADY BIZI\ESU
GORNOSL4SIGJ \4yzSZEJ SZKOLY EANDLOWEJ
IM. WOJCIECHA KORIANTEGO W KATOWICACE

s1
Niniejs4r Statut okrcjla zasady funkcjonowania Rady Biznesu c6mofl4ski€j Wybzej Szkoly
Handlorir'ej im. Wojciecha Korfantego w Katowlcach.

$2
Gdy w Statucie mowa o:

1)

2)
3)

GWSH lub Uczelni rozumie sig przez to c6mosl4sk4 Wyzszq Szkolg Handiowq im. Wojciecha
Korfantego w Katowicach;
Rada Biznesu - rozumie si9 przez to Radg Biaesu przy c6mosl4skiej Wyzszej Szkoly Handlowe.j
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach;
Uczestnik lub Czlonek - rozumie siF podmiot (osob9 fizyczne, osobg prawn4, ulomn4 osob9
prawnd, k16m zlozy Deklaracjg Uczestniclwa.

s3
Radg Biznesu powoluje zanadzeniem Rektor c6mosl4skiej Wyzszej Szkoly Handlowej im. Wojciecha

Kofantego w Katowicach.

s4

1. Rada Biznesujest cialem doradczym i opiniodawczym.
2. Doz dar, Rad) Biznesu nale4.migdzl innymi:
a) opiniowanie program6w ksztalcenia oraz projekt6w prakq,cznych;
b) wspieranie inicjatyw doskonal4cych umiejgtnosci i kompet€ncje

spoleczno-gospodarcze

student6w;

c)

doradzanie w zakesie analiz rynkowrych, ktorych celem jesr wsparaie absolwenrow na
rynKu

pracy;

d)

tworzenie warunk6w, umo2liwia.j4cych kierowanie student6w oraz absolwent6w GWSH na
prakayki

e)

f)
g)
h)

i)
j)

k)

l)

i staze do firm, kt6rc sAjej Uczeshikamj;
obejmowanie patronatem bimesowym kierunki lub specjalnolci;
dokonylvani€ analiz kompetencji potrzeb rynkowych;
prezentowanie firm na wykladach goscinnych w siedzibie Uczelni;

realizowanie szkolei branzoFych zar6wno otwartychjak i zamknigtr/ch oraz kun6w;
prowadz€nie zajgd

iwiczei

i warsztat6w;

umozliwianie studentom pisania prac dyplomowych natematy poruszaj4ce problemy spob/kane
w przedsigbiorstwach, L16re s4 Uczestnikami Rady Bimesu;
\,ymienianie pogl4d6w oraz kontakt6w gospodarczych;
prezentowanie GWSH jako partnera do rozm6w o analjzach i rozwiqzaniach problem6w
zvtiqzanych z praktyczn4 sfer4 2ycia gospodarczego.

3.

GWSH przygotuje indywidualn4 olertg dydaktycznq dla pracownik6w

przedsigbiorstw

uczestnicz4cych w Radzie Biznesu.

4.

GWSH udostgpnia oraz \ryDa.jmuje sale oraz aul€ dydaktyczDe dla cel6w kom€rcyjnych oraz
w celach organiTacji konferencji i e\enrow.

$s

l.
2.

Uczestnictwo w Radzie Biznesu ma charakter dobrowolny.
Przyst4pi€nie do Rady Biznesu nastgpuje poprzez zaprosze le u,ystosowan€ przez Rektora, a
nastgpnie zloZenie Deklaracji Uczestnictwa przez kandydata, stanowi4cej zal. nr 1 do niniejszego
Statutu.

3.

Deklaracjg nalezy:

a)

4.

5.

wyslad listo&nie, na adres Uczelni: ul. Harcerzy Wrzesnia l9j9 nr. 3, 40-659 Katowice,
z dopiskiem ,,Rada Biznesu":
b) dorgczyi elekhonicznie na adres: rektor@gwsh.pl
Rada Bimesu sklada sig z:
a) przedstawicieli przedsigbiorc6w i inst],tucji finanso*ych;
b) przedstawicieli pmcoMik6w G6mosl4skiej Wyzszej Szkob Handlowej im. W. Korfanrego
w Katowicach;
c) przedstawicieli nauki, k16rzy nie s4 pracownikami GWSH;
d) przedstawicieli organizacji pozarz4dowych;
e) przedstawicieli o€an6w adminisrracji pafistwowej ijednostek samorzqdu te.J,rorialnego.
Rada Biznesu bgdzie dbala, by w je.j sklad z praszani byli przedsta\riciele przedsigbiorstw,
o profilach dzialalnoSci odpowiadaj4cych tematyce, kt6r4 realizuje oraz kadra naukowa Uczelni.

W sklad Rady Bimesu wchodzq:

l)

s6

Przewodniczqcy Rady Biznesu;

2) Wiceprz€wodnicz4cy Rady Biznesu;
3) Seketarz;
4) Czlonkowie.
1.

2.
3.

L

s7
Przewodniczacy oraz Wicepzewodnicz4cy Rady Biznesu powotany jest przez Rektora na 3 letniq
kadencj 9, j ednak pelni swojq funkcjg do czasu powolania przez Rektora nowego przewodnicz4cego;

Seketarz wybieranyjest spo6r6d Czlonk6w Rady Biznesu, na 3 letni4 kadencjg;
Rektor moze odwolai Przewodnicz4cego oraz Wiceprzewodniczqcego przed uplr$,em kadencji, z
waznych powod6w.

s8
Mandat czlonka Rady Bimesu wygasa:
a) z dniem zlozenia pisemnej re4'gnacji;

b)

2.

zakoiczeniem dzialalnosci gospodarczej.

W przypadku naruszania przez czlonka Statutu lub uchylania sig od wlpelnienia jego cel6w, na
wniosek Przewodniczacego lub % wszystkicb czlonk6w, Rektor moze postanowic o wygaszenru
jego czlonkostwa w Radzie Biznesu.

$e
Do zadai Przewodnicz4cego Rady Biznesu nalezy:

a)
b)

c)
d)
e)

kiercwanie pracami Rady Bimesu;
rcprezentowanie Rady Biznesu na zewn4trz;
przygotowywan ie posiedzei Rady,
zwolr.wanie posiedzei Rady Biznesu;

infomowanie Wadz Uczelni o stanie realizacji prac Rady Biznesu;

0

g)

opracorff]nvanie projekt6w planu pracy Rady;
spr awozdafl z rccznej dzialalnojciRady.

opracow)'wanie

s10
Do zadai Wiceprzewodnicz4cego Rady Biznesu nalez]:
a) realizowanie cel6w Rady Biznesuj
b) reprezentowanie Uczestnik6w Rady w trakcie nieobecnojci przewodniczqcego.

s 11
Do zadai Sekretarza Rady Biznesu nalezJ:
a) r€alizowanie cel6w Rady Bimesu;

b)

c)
d)

tworzenie spEwozdania z posiedzefi Rady Biznesu;
zapewnienie obslugi administracyjnej dzialatnosci Rady;
przechowFvanie dokumentacj i z prac Rady.

$12
Do zadafi Czlonk6w Rady Bimesu nalezy:
1) realizowanie cel6w Rady Biznesu;
2) wykon)'wanie innych prac zleconych prz€z przewodniczqcego;

513
Uczestnicy Rady Biznesu sq zobowi4zani do nieujawnienia uzryskanych informacji, stanowi4cych
tajemnica Uczelni w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwei konkurencii.

1.

2.
3.
4.
5-

$14
Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.
Rada realizuje zadania zawarte w prryjgtych celach.

n4

Rada zwoty,wana jest 2
w roku. posiedzenia Rady zwoluje Przewodnicz4cy z wlasnej
inicjatywy, na polecenie Rektora lub na wnjosek co najmniej jednej rrzeciej ogolnej riczb)
czlonk6w.
Kazdorazowo posiedzenia majq agendg wysylan4 z wyprzedzeniem. Zawiadomienie zawiemtermin
i miejsce.

Posiedzenia mogq
elektronicznej.

byi

realizowane

w

fo.mie zdalnej za pomoc4 5rodk6w komunikacji

6.

Obslugg biurowA, techniczn4 oraz finansow4 prac Rady zapewnia Uczelnia.

L

Rada Biznesu podejmuje uchwaly zwyklq wigkszodci4 glos6w.

sls

2.

1.

Glosowania moga byi przeprowadzone w formie:
a) posiedzenia plenamego, przy obecnoicico najmniej polowy czlonk6w;
b) zdalnie, poprzez komunikacjg elektronrczl4.

s16
Administratordanych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest c6moslqska Wy2sza Szkola
Handlowa
im. W. Korfantego w Katowicach (sk6t: GWSH), ul. Harce.zy Wrzejnia 1939 nr 3, wpisana
do

Ewidencj i Uczelni N iepublicznych i Zwi4zk6w Uczelni Niepublicznych, prowadzonq przez
Minisaa
Nauki i Szkolnictwa Wy2szego pod numerem 36, Nlp: 953-00_07-281; REGON:212199522.

2.

Inspektor Ochrony Osobowychl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest, we wszystkich sprawach
oorycz4cych
przetwarzania danych osobowych:
a) pod adresem e-mail: iod@qrvsh.ol

b)

listownie na adres Uczelni: ul. Harc€ny Wrze6nia 1939 nr 3,40_659 Katowice.
z doDiskiem

..IOD".

l.

Cel przetwarzana i podstawa prawna:
a) Paistwa dane bgd4 przetwarzane w celu realizacji postanowieli statuto\aych Rady Biznesu.
b) Powierzone do przetwarzania dane obejmujq zakes wskazany w Deklaracii Czlonkostwa oraz
dane. kr6re sq niezbedne do realizacjicelow wlznaczonych przez RadE
Bizne5u.

c)

Podstaw4 przetwarzania danych osobowych jesr art. 6 ust. 1 lit.
4 b i c RODO. ti .
osoba, ktirej da e doEczq wyrazita zgodg na pzenaarzdzlie swoich donyih

.

w

.

jednyn lub

osobowych

v)ieL,szej liczbie oAveilonych cet6w;

peetwarzanie jest niezb?dne do
Wkonania umow, hdlej strcnq jest osoba, kt.jrej da e
dotyczq, lub do podjgcia dzialai\ na zqda ie osobt, h6lej dane dorlczq, przed
zawarciem

.

przebearzcolie

jest

niezb?dne

do wypelnienia obowiqzku pranego cqrqcego

administralorze.

4.

d)

Podanie danycli osobowych jest dobrowolne, jednak niezbgdne
realizowania zawartej umowy z Uczeinr4.

e)

Dane udostgpnione przez Panjq,/Pana nie bgdq przetwarzane w spos6b zautomatyzowany
bgdq podlegaly profi lowaniu.

celu prawidlowego
r

nte

Odbiorcami Pani,?ana dalych osobowych bgal4:
a) wyt4cznie podmioty uprawrione do uryskania danych osobo$ych na podstawie Fzeprsow

b)

c)
5.

w

na

osoby upowa:Znione przez Administratora do przetwarzania danych
swoich obowiqzk6w sluzbowych;

w ramach wyronywanta

podmioty, kt6rym Administrator zleca wykonanie czynnodci, z ktdrymi wi4ze
sig koniecznosi
prTeMarza nia dan) ch { podmiory przenvarzajqce).

Olres:
Pani/Pana dane osobowe przechow),wane bgd4 przez okres uczeshictwa w
Radzie Biznesu,
\rycofania zgody, z zastrzeZeniem, Ze dane bgdq przechow).lvane przez okrcs prze\\idziany
Przepisami prawa.

6.

Praw^ zl'iqz le z przelwarzaniem danych osobo*Tch:
a) Posiada Pani/Pan prawo dostgpu do tre6ci danych oraz ich sprostowanja, usunigcia lub

b)

ogranrczerla przetwarzani4 a iakze prawo sprzeciwu, z4dania zaprzestania przetwarzaDia
i przenoszenia danych, jak r6wniez prawo do cofnigcia zgoOy
6eSti taka blla udzjelona)
tv dowolnym momencie,
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. prezesa Urzgdu
Ochrony
Danych Osobowych.

s17

Decyzjg o zakoiczeniu dzialalnoSci Rady Biznesu podejmuje Rektor.

Statut wchodzj w rycie z dnieD podpisania_

sl8
c6rxosl4:sxiw',sza szxolr EltDlowt

orut.'rcasaiil*ritl-.p'"i.cv-sn

