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0 współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

i Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, zwane dalej „Stronami"

Uwzględniając dynamikę zmian i rozwój społeczeństwa informacyjnego, a także

potrzeby zdefiniowania źródeł zagrożeń integralności przetwarzanych danych

osobowych w zróżnicowanych kategoriach, Strony porozumienia deklarują wsparcie

integrowania środowiska Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz działania dążące do optymalizacji

kwalifikacji i umiejętności zawodowych i w związku z tym zdecydowały:

> nawiązać współpracę w działaniu zwiększającym poziom wiedzy każdej osoby o jej

prawach i zasadach ochrony danych osobowych,

w zakresie posiadanych uprawnień,

> podejmować wspólne zadania w dziedzinie edukacji prawnej, ochrony prywatności

1 bezpieczeństwa danych osobowych,

> systematycznie dokonywać wymiany doświadczeń w obszarach związanych z

zapewnieniem skutecznej ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych

osobowych.

W związku z powyższym uzgodniono, co następuje:



Artykuł 1

Strony będą wzajemnie świadczyć pomoc w ramach swoich kompetencji określonych

w odpowiednich przepisach poprzez aktywną współpracę

w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Artykuł 2

Ustala się następujące obszary współpracy:

1) wsparcie działalności edukacyjnej specjalistami SZBI1,

2) działalność promocyjna SZBI,

3) działalność wydawnicza i popularyzatorska,

4) działalność organizacyjnego wsparcia inicjatyw i wydarzeń.

Artykuł 3

1. Współpraca obejmować będzie wspólne przedsięwzięcia we wskazanych w

Artykule 2 obszarach współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych

osobowych, obejmującym także wszelkie prawem chronione tajemnice.

2. W poszczególnych obszarach współpraca będzie polegała w szczególności na:

1) w obszarze działalności edukacyjnej:

a) organizowaniu kursów o charakterze organizacyjnym i zarządczym;

b) wzajemnym uczestnictwie pracowników SIODO i pracowników naukowo-

dydaktycznych AMW w procesach szkolenia i kształcenia realizowanych

w tych instytucjach;

c) organizowaniu szkoleń, warsztatów i innych form współpracy edukacyjnej,

stosownie do potrzeb;

2) w obszarze działalności promocyjnej:

a) propagowaniu wśród studentów i pracowników AMW roli SIODO jako

organu chroniącego prywatność i dane osobowe;

b) propagowaniu roli AMW zajmującej się działalnością naukowo-

badawczą i edukacyjną w sferach ochrony prywatności i danych

osobowych;

3) w obszarze działalności wydawniczej i popularyzatorskiej:

1 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji



a) wspólnym wydawaniu monografii i materiałów konferencyjnych

dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych;

4) w obszarze działalności organizacyjnej:

a) powoływanie wspólnych zespołów zadaniowych;

b) zapewnienie dostępu do będących przedmiotem analiz informacji w

zakresie określonym w Artykule 3 ust. l.

Artykuł 4

1. Współpraca może obejmować inne przedsięwzięcia niewymienione w Artykule 3

Porozumienia.

2. Podstawą przedsięwzięć, o których mowa w Artykule 3 będą dodatkowe umowy

zawierane przez Strony Porozumienia zgodnie z treścią i charakterem niniejszej

umowy.

3. Zakres wzajemnej współpracy Stron nie jest ograniczony. Każda uzgodniona przez

Strony inicjatywa może stanowić podstawę do stosownego uzupełnienia

Porozumienia.

Artykuł 5

1. Strony zapewniają wymianę materiałów o charakterze:

1) analitycznym i informacyjnym,

2) dokumentację prawną w zakresie przyjętych obszarów współpracy,

3) informacje dotyczące organizacji, form i metod pracy obu Stron

z zachowaniem tajemnic prawnie chronionych.

2. Porozumienie nie nakłada na Strony żadnych zobowiązań finansowych.

Artykuł 6

W ramach podwyższenia poziomu wiedzy zawodowej i profesjonalnych umiejętności

praktycznych specjalistów zarządzania bezpieczeństwem informacji i danych

osobowych oraz doskonalenia mechanizmów działalności w zakresie ochrony

prywatności, Strony będą organizowały i wspierały patronatem honorowym seminaria,

wykłady, konferencje, szkolenia, a także specjalistyczne studia podyplomowe dot.

problematyki ochrony danych osobowych.



Artykuł 7

1. Nadzór nad realizacją postanowień Porozumienia powierzono Zarządowi SIODO i

Rektorowi- Komendantowi AMW.

2. Strony będą się wzajemnie informować o zmianie osób wskazanych

w ust. l. Zmiana taka nie wymaga zmiany Porozumienia.

Artykuł 8

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

nieokreślony.

2. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Porozumienia w formie pisemnej i z

zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. W razie wypowiedzenia Porozumienia podjęte działania będą kontynuowane aż do

ich zakończenia, zgodnie z warunkami uzgodnionymi uprzednio przez umawiające

się Strony.

Artykuł 9

1. Wszelkie zmiany w postanowieniach niniejszego Porozumienia mogą być

dokonywane wyłącznie w formie pisemnych aneksów, skutecznych pod

podpisaniu przez obie Strony.

2. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po

jednym dla każdej ze Stron.
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