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pomiędzy:

Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, ul. Zielona 18, 90-601 Łódź, NIP:

7272797430, reprezentowanym przez dr Iwonę Wieczorek - Dyrektora, zwanym w dalszej

części porozumienia „Instytutem”

a

Urzędem Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, OO-193 Warszawa, NIP: 526 21 94 433.

reprezentowanym przez dr Edytę Bielak-Jomaa, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

zwanym w dalszej części porozumienia „UODO”

O współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych i Narodowy InstTtut Samorządu Terytorialnego, zwani dalej

„Stronami”

- kierując się wolą nawiązania współpracy w celu zwiększerda wiedzy każdej osoby

O jej prawach i środkach ochrony danych osobowych,
- opierając się na wspólnym pojmowaiiiu zadań w dziedzime edukacji prawnej

w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych,
- dążąc do \ymiany doświadczeń xy obszarach związanych z zapewrńeniem skutecznej ochrony

danych osobowych,

uzgodnili, co następuje:

Strony będą współpracy w zakresie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych i w tym

zakresie będą wzajemnie świadczyć pomoc w ramach swoich kompetencji określonych

w odpowiednkh przepisach.

Ustala się następujące obszary wspólprac:

1) działalność edukacyjna,

2) działalność promocyjna,



3) dzialalność wydawnicza,

4) działalność organizacyjna, związana ze współorganizacją konferencji, seminariów oraz
warsztatów, szkoleń i spotkań informacyjnych.

1 . Strony będą xyymieniać materiały o charakterze anahtycznym i informacyjnym,
dokumentację prawną w zakresie przyjętych form 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.

Strony oświadczają, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa uprawnione są do
zawarcia i wykonania postanowień niniej szego porozumienia.

Szczegółowe zasady współpracy na podstawie niniejszego porozumienia, w tym kwestie

dotyczące praw własności intelektualnej oraz zasad rozliczeń poniesionych przez Strony kosztów,
zostaną uregulowane pomiędzy Stronami xy odrębnych umowach.

1 . Osobami odpowiedziainymi za koordynację działań wynikających z niniejszego
porozumienia oraz innych uzgodnień pomiędzy Stronami są:

1) ze strony UODO: Pani Urszula Góral, Dyrektor Zespołu Współpracy Międzynarodowej
i Edukacji,

2) ze strony Instatutu: Pani Agnieszka Hermel, Kierownik Zespołu ds. spraw reahzacji
projektów, analiz i działalności wydawniczej.

2. Strony będą się wzajenmie informować o zmianie osób wskazanych w ust. 3. Zmiana taka
nie wymaga zmiany Porozumienia.

1 . Porozumienie zawarte zostało na czas nieokreślony.
2. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Każda ze Stron uprawniona jest do rozwiązania niniejszego Porozumienia z zachowaniem

miesięcznego okresu wypowiedzenia. W razie wypowiedzenia Porozumienia, podjęte
działania będą kontynuowane aż do ich zakończenia, zgodnie z warunkami uzgodnionymi
uprzednio przez umawiające się Strony.

I



Porozumienie wchodzi w życie z diiiem jego zawarcia.

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzrniących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze Stron.
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