
Umowa o współpracy 

zawarta w dn\\}%}.:.Qf?.\$Q$?. w Warszawie pomiędzy: 

Uniwersytetem Warszawskim, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 

Warszawa, zwanym dalej „UW", NIP 525-001-12-66, reprezentowanym przez: 
dr hab. Jolantę Choińską-Mikę, prof. UW - Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia 

a 

>^i2fi!ii siedzibą w ŻPl^L 
NIP:, zwanym/ą dalej „Uczelnią", 

reprezentowaną przez: 

Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści: 

§1 
Definicje 

Użyte w umowie określenia oznaczają: 
1) „administrator" - osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny 

podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania 
danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii 
lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa 
członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone 
konkretne kryteria jego wyznaczania; 

2} „ K R e M " - Krajowy Rejestr Matur - system informatyczny umożliwiający zbieranie 
wyników egzaminów maturalnych, olimpiad i konkursów oraz dane kandydatów na studia 
z całej Polski oraz udostępnianie ich upoważnionym do tego uczelniom; 

3) „ R O D O " - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

4) „u.o.d.o." - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1000); 

5) „OKE" - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, dostarczająca do systemu KReM wyniki 
egzaminów maturalnych, olimpiad i konkursów oraz dane kandydatów na studia, w celu 
wykorzystania ich w procesie rekrutacji na studia. 



§2 
Licencje 

1. UW udziela Uczelni nieodpłatnego prawa do korzystania z KReM na terenie Polski 
w zakresie pobierania z systemu KReM: 

1) nr PESEL, 
2) wyników egzaminów maturalnych, numeru świadectwa/aneksu do świadectwa 
/zaświadczenia do świadectwa dojrzałości, wyników olimpiad i konkursów oraz danych o 
ukończonej szkole średniej 

- osób, które wyraziły zgodę na przekazywanie tych danych w celach związanych 
z procesem rekrutacji na studia oraz zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia na 
Uczelni. 

2. Licencja ma charakter niewyłączny, niezbywalny i nieprzenoszalny. 
3. Uczelnia jest uprawniona do korzystania z KReM wyłącznie w celu realizacji niniejszej 

umowy. Uczelnia nie jest upoważniona do zarobkowego korzystania z KReM. 
4. UW nie wyraża zgody na dokonywanie w KReM jakichkolwiek zmian. 
5. UW zobowiązuje się do przekazywania Uczelni materiałów niezbędnych do prawidłowego 

korzystania z licencji. 

6. Uczelnia zobowiązuje się do zapoznania się wymaganiami technicznymi KReM. Uczelnia 
może używać KReM na więcej niż jednym stanowisku komputerowym, z tym że 
wprowadzanie danych przez Uczelnię może odbywać się wyłącznie przez upoważnionych 
użytkowników. 

7. UW zobowiązuje się do utrzymywania systemu informatycznego KReM, jego aktualizacji 
oraz usuwania awarii. 

8. Uczelnia zobowiązuje się do niezwłocznego informowania UW o dostrzeżonych awariach 
i błędach w systemie. 

9. Dokumentacja użytkownika KReM stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 3 
Obowiązki Uczelni 

1. Z chwilą pobrania przez Uczelnię danych z systemu KReM, o których mowa w § 6 ust. 1, 
Uczelnia staje się ich administratorem. 

2. Uczelnia zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, RODO, 
u.o.d.o. oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią 
prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Uczelnia oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO. 
4. Uczelnia zobowiązuje się, przy przetwarzaniu udostępnionych danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 
ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 
RODO. 



§7 
Zasady zachowania poufności 

Uczelnia zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, materiałów, 
dokumentów i danych osobowych, udostępnionych w systemie KReM (dane poufne). 

1. Niniejsza umowa zastępuje wszystkie umowy dotyczące KReM, zawarte dotychczas 
między UW a Uczelnią. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod 
rygorem nieważności. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
Stron. 

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy RODO, 
u.o.d.o. oraz pozostałe przepisy prawa polskiego. 

5. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd 
właściwy dla UW. 

Uniwersytet Warszawski Uczelnia 

§8 
Postanowienia końcowe 

rawny 
6949 

Majewski 


