Porozumienie
pomiędzy
Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
a
Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
reprezentowanym przez
Prof. dr hab. Krzysztofa Rączkę – Dziekana Wydziału

o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych
zawarte w dniu 5 listopada 2015 r.

§1
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie obszarów, zasad i warunków współpracy pomiędzy Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych („GIODO”) a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego („WPiA UW”). Współpraca
będzie dotyczyła wszelkich prawnych aspektów ochrony prywatności i danych osobowych.
§2
Ustala się następujące obszary współpracy:
1) działalność naukowo-badawcza,
2) edukacja,
3) działalność promocyjna,
4) działalność wydawnicza,
5) działalność organizacyjna.
§3
1. Współpraca obejmować będzie wspólne przedsięwzięcia we wskazanych w § 2 obszarach
współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych, obejmującym także
wszelkie prawem chronione tajemnice.
2. W poszczególnych obszarach współpraca polegała będzie na:
1) w obszarze działalności naukowo-badawczej:
a) prowadzeniu monitoringu krajowych i światowych rozwiązań ochrony prywatności,
danych osobowych oraz tajemnic prawnie chronionych i organizacji oraz wymianie
informacji w tym zakresie;
b) wspólnej realizacji projektów zewnętrznych (krajowych i unijnych) w obszarze
ochrony prywatności, danych osobowych i tajemnic prawnie chronionych;
c) współorganizowaniu seminariów, sympozjów i konferencji naukowych.

2) w obszarze działalności edukacyjnej:
a) organizowaniu kursów o charakterze organizacyjnym i zarządczym;
b) wzajemnym uczestnictwie pracowników GIODO i pracowników naukowodydaktycznych WPiA UW w procesach szkolenia i kształcenia realizowanych w tych
instytucjach;
c) organizowaniu szkoleń, warsztatów i innych form współpracy edukacyjnej, stosownie
do potrzeb;
3) w obszarze działalności promocyjnej:
a) propagowaniu wśród studentów i pracowników UW roli GIODO jako organu chroniącego prywatność i dane osobowe,
b) propagowaniu roli WPiA zajmującej się działalnością naukowo- badawczą i edukacyjną w sferach ochrony prywatności i danych osobowych;
4) w obszarze działalności wydawniczej:
- wspólnym wydawaniu monografii i materiałów konferencyjnych dotyczących ochrony
prywatności i danych osobowych;
5) w obszarze działalności organizacyjnej:
a) powoływanie wspólnych zespołów zadaniowych,
b) zapewnienie dostępu do będących przedmiotem analiz informacji w zakresie określonym w § 3 ust.1.
§4
1. Współpraca może obejmować inne przedsięwzięcia niewymienione w § 3 Porozumienia.
2. Podstawą przedsięwzięć, o których mowa w § 3 będą dodatkowe umowy zawierane przez
Strony Porozumienia zgodnie z treścią i charakterem niniejszej umowy.
3. W szczególności WPiA UW podejmie działania zmierzające do:
a) uruchomienia podyplomowego studium obejmującego zagadnienia z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych, prawem chronionych tajemnic,
b) utworzenia jednostki badawczej (pracowni) zajmującej się zagadnieniami określonymi
powyżej pod lit. a)
§5
1. GIODO i WPiA UW deklarują wzajemne wsparcie organizacyjne swej działalności.
2. GIODO deklaruje wsparcie WPiA UW w rozwiązywaniu problemów z zakresu ochrony
danych osobowych na UW.
§6
Nadzór nad realizacją postanowień Porozumienia powierzono Panu Pawłowi Makowskiemu,
Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura
GIODO i Panu doc. dr Arwidowi Mednisowi.
§7
Zakres wzajemnej współpracy Stron nie jest ograniczony. Każda uzgodniona przez Strony
inicjatywa może stanowić podstawę do stosownego uzupełnienia Porozumienia.
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§8
1. Porozumienie wchodzi w życie w dniu podpisania.
2. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.
3. Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze Stron w formie pisemnej z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. W przypadku wypowiedzenia Porozumienia podjęte działania będą kontynuowane aż do
ich zakończenia, zgodnie z warunkami uzgodnionymi uprzednio przez umawiające się
Strony.
5. Wszelkie zmiany w postanowieniach Porozumienia mogą być dokonane wyłącznie
w formie pisemnych aneksów, skutecznych po podpisaniu przez obie Strony.
6. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
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