POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
zawarte w Warszawie w dniu 22 czerwca 2015 r.

pomiędzy
Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
dr Edytą Bielak-Jomaa
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
zwanym dalej „Inspektorem”
a
Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00 – 330 Warszawa
reprezentowanym przez
prof. dr hab. Władysława Czaplińskiego – Dyrektora
zwanym dalej „INP PAN”

§1
1. INP PAN oraz Inspektor podejmują współpracę w zakresie działalności naukowo-badawczej,
dydaktycznej oraz edukacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych oraz prawa do
prywatności, w szczególności w ramach studium podyplomowego, o którym mowa w §2
ust.1.
2. Współpraca INP PAN oraz Inspektora będzie obejmować:
a) przekazywanie nieodpłatnie ogólnodostępnych materiałów informacyjnych
i ogólnodostępnych opracowań poświęconych tematyce będącej przedmiotem
współpracy;
b) organizację konferencji, seminariów, wykładów, studiów podyplomowych i szkoleń
z zakresu będącego przedmiotem współpracy, jak również inicjowanie prac
naukowych i badawczych w tym zakresie.

§2
1. INP PAN zorganizuje Studium Podyplomowe „Wykonywanie funkcji Administratora
Bezpieczeństwa Informacji”, zwane dalej Studium, a Inspektor obejmuje Studium patronatem
oraz udzieli pomocy w jego realizacji w ramach swoich kompetencji określonych
w odpowiednich przepisach.
2. Regulamin Studium przyjmuje Rada Naukowa INP PAN. Regulamin w szczególności określa
zasady prowadzenia i zaliczania Studium.
3. Inspektor ma prawo wskazać kandydata na członka Rady Programowej Studium.
4. Inspektor może zgłaszać opinie i propozycje do programu Studium, przyjmowanego zgodnie
z ust.2.
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§3
Każda ze stron będzie mogła podać do wiadomości publicznej informacje o zawarciu niniejszego
porozumienia oraz o realizowanej współpracy na podstawie niniejszego porozumienia. INP PAN
w materiałach dotyczących Studium może podać informację o współpracy z Inspektorem wraz z jego
znakiem graficznym.

§4
Wszelkie formy współpracy wymagające zaangażowania finansowego INP PAN i Inspektora będą
określane w odrębnych umowach pisemnych.

§5
1. Nadzór nad realizacją postanowień Porozumienia powierzono:
a) Panu Pawłowi Makowskiemu, Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej
i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO oraz
b) Panu Grzegorzowi Sibidze, kierownikowi Zakładu Prawa Administracyjnego Instytutu
Nauk Prawnych PAN.
2. Strony będą się wzajemnie informować o zmianie osób wskazanych w ust. 1. Zmiana taka nie
wymaga zmiany porozumienia.

§6
1. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§7
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
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