
POROZUMIENIE

zawarte w dniu ? . . . : w Gdyni

pomiędzy

Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Dr Edytą Bielak-Jomaa

ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa

a

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

ul. Śmidowicza 69; 81-127 Gdynia

reprezentowaną przez

Rektora-Komendanta

kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta

o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Akademia Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte, zwani dalej „Stronami"

- kierując się wolą nawiązania współpracy w celu zwiększenia poziomu wiedzy każdej

osoby o jej prawach i środkach ochrony danych osobowych,

- opierając się na wspólnym pojmowaniu zadań w dziedzinie edukacji prawnej

w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych,

- dążąc do wymiany doświadczeń w obszarach związanych z zapewnieniem skutecznej

ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych,

uzgodnili, co następuje:



Artykuł l

Strony będą współpracować w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych

osobowych i w tym celu będą wzajemnie świadczyć pomoc w ramach swoich

kompetencji określonych w odpowiednich przepisach.

Artykuł 2

Ustala się następujące obszary współpracy:

1) działalność naukowo-badawcza,

2) działalność edukacyjna,

3) działalność promocyjna,

4) działalność wydawnicza,

5) działalność organizacyjna.

Artykuł 3

1. Strony będą wymieniać materiały o charakterze analitycznym i informacyjnym,

dokumentację prawną w zakresie przyjętych obszarów współpracy oraz inne

informacje dotyczące organizacji, form i metod pracy obu Stron z zachowaniem

tajemnic prawnie chronionych.

2. Porozumienie nie nakłada na Strony żadnych zobowiązań finansowych.

Artykuł 4

1. Dążąc do podwyższenia poziomu wiedzy zawodowej i profesjonalnych umiejętności

praktycznych oraz doskonalenia mechanizmów działalności w zakresie ochrony

prywatności i danych osobowych, Strony będą organizować seminaria, wykłady,

konferencje, szkolenia, praktyki studenckie, studia podyplomowe oraz inicjować prace

naukowe i badawcze z zakresu ochrony danych osobowych.

2. W celu zapewnienia, by wiedza przekazywana w toku procesu kształcenia była

na najwyższym poziomie i zgodna ze stanowiskami GIODO w sprawach, które były

przedmiotem jego rozstrzygnięć. Akademia Marynarki Wojennej będzie przekazywała

informacje na temat planowanych przedsięwzięć związanych z problematyką prawa do

prywatności i ochrony danych osobowych, a także zapewni możliwość wglądu



i konsultacji treści programów nauczanych przedmiotów z tego zakresu,

w szczególności w ramach studiów podyplomowych.

Artykuł 5

1. Nadzór nad realizacją postanowień Porozumienia powierzono Dyrektorowi

Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO

i Dziekanowi Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki

Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

2. Strony będą się wzajemnie informować o zmianie osób wskazanych w ust. 1. Zmiana

taka nie wymaga zmiany Porozumienia.

Artykuł 6

1. Porozumienie wchodzi w życie w dniu podpisania. Porozumienie zawarte jest na czas

nieokreślony.

2. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Porozumienia z zachowaniem

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W razie wypowiedzenia Porozumienia

podjęte działania będą kontynuowane aż do ich zakończenia, zgodnie

z warunkami uzgodnionymi uprzednio przez umawiające się Strony.

Artykuł 7

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej

ze Stron.
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