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zawarte w dniu 9 stycznia 2023 roku
w Lublinie

pomiędzy:

Uczelnią Korczaka-Akademią Nauk Stosowanych z siedzibą w Warszawie przy ul.

Pandy 13, 02-202 Warszawa, utworzoną na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji

Narodowej nr decyzji Ministra Edukacji Narodowej Nr DNS 3-0145/TBM/30/93 z dnia

08.06.1993 r. i Nr DNS-1-0145-102/AM/TBM/Rej. 20/97 z dnia 07.04.1997 r., wpisaną

do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego

przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 20, NIP: 526-172-30-36,

Wydziałem Nauk Humanistyczno-Społecznych w Lublinie z siedzibą przy ul Frezerów 3,

20-209 Lublin, reprezentowaną przez Pana prof. dr hab. Mirosława Grewińskiego -

Rektora Uczelni Korczaka, zwaną w treści umowy "Uczelnią Korczaka"

a

Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych z siedzibą

w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin, KRS: 0000009613,

reprezentowanym przez:
)

Wojciecha Deca - Prezesa Zar~ądu,

Justynę Spryszak - Wiceprezes Zarządu, zwanym dalej "FLOP".

Oba podmioty zwane będą w dalszej części umowy Stronami.

Mając na uwadze potrzebę stworzenia najlepszych warunków zdobywania wiedzy

i umiejętności _dla studentów Uczelni Korczaka, Wydziału Nauk Humanistyczno-

Społecznych w Lublinie, a także pozyskiwania wykwalifikowanych kadr dla

administracji publicznej i gospodarki, strony niniejszego porozumienia ustalają, co

następuje:

§1

Strony niniejszego_porozumienia wyrażają gotowość do współpracy w

działalności dydaktycznej i kulturalnej, mającej na celu pozyskiwanie dla g

@af1JJ}J~'~ttg9JzPtM!>~b~~wykwalifikowanych kadr, poprzez miedzy innymi:

~ 885801919
~ sekretariatrektora@wspkorczak.eu
G www.uczelniakorczaka.pl

~ Wyższa SzkoŁa Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie
ul. Pandy 13
02-202 Warszawa ~---'f @(!)
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- umożliwienie studentom odbywania praktyk staży na zasadach określonych w

odrębnej umowie,

- uczestnictwo w organizowanych przez Uczelnię Korczaka w Lublinie targach pracy i

imprezach o podobnym charakterze,

- współpracę w kształtowaniu programów nauczania oraz możliwość dzielenia się ze

studentami praktyczną wiedzą w trakcie studiów,

- współpracy przy prowadzeniu rekrutacji na Uczelnię Korczaka wśród członków FLOP,

- wspólne realizowanie przedsięwzięć projektowych i wspólne pozyskiwanie dotacji na

ten cel, na zasadach określonych w odrębnej umowie,

§2
W celu realizacji powyższych działań Strony postanawiają:

1) organizować spotkania robocze z udziałem przedstawicieli Stron w miarę

istniejących potrzeb;

2) realizować wymianę bieżących informacji pomiędzy odpowiednimi jednostkami

organizacyjnymi Stron;

3) wyrazić zgodę na wzajemne umieszczanie nazwy logotypów w materiałach

promocyjnych, social mediach i na stronie www.

§3
_) J

Wszelkie przedsięwzięcia Stron niniejszego porozumienia w zakresie, o którym mowa

w § 1 regulowane będą w drodze odrębnych umów, w' których strony w szczególności

określą:

a) przedmiot regulacji objętej umową,

b) prawa i obowiązki stron,

c) terminy wykonania przedmiotu umowy,

d) wzajemne zobowiązania, w tym finansowe i sposób ich realizacji.

§4

Dodatkowo Strony porozumienia zobowiązują się do :

1) wzajemnego respektowania swoich praw

i lojalności;

zasad wzajemnego zaufania
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2) składania oświadczeń i podejmowania wszelkich czynności prawnych wyłącznie

przez osoby upoważnione do reprezentacji;

3) przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektów w zakresie

przewidzianym przepisami prawa.

§5

Strony oświadczają, że o fakcie zawarcia niniejszego porozumienia informować będą

podmioty zewnętrzne o ile potrzeba udzielenia takiej informacji będzie wymagana do

należytego wykonania niniejszego porozumienia lub umów szczegółowych.

§6

W przypadku, gdy w wyniku realizacji niniejszego porozumienia lub umów szczególnych

dojdzie do powstania roszczeń osób trzecich Strony zobowiązują się do zgodnej i łącznej

ochrony prawnej swoich interesów. Do obowiązków Stron w zakresie, o którym mowa

w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio postanowienia porozumienia.

§7

1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas nieokreślony i wchodzi w życie

z dniem podpisania.

2. Porozumienie można rozwiązać w każdym czasie za obopólnym porozumieniem

Stron lub przez jej wypowiedzenie dokonane przez jedną ze stron. Termin

wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc ze skutkiem rozwiązania umowy na koniec
) J

miesiąca kalendarzowęgo.

§8

1. Strony zgodnie oświadczają, iż jest im znana treść przepisów prawa powszechnie

obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych

osobowych wraz z przepisami wykonawczYI?i. Jednocześnie osoby

reprezentujące Strony przy zawieraniu niniejszego Porozumienia w imieniu

własnym oraz Stron oświadczają, że przetwarzanie danych osobowych osób

fizycznych będących reprezentantami Stron oraz wskazanych jako osoby
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kontaktowe Stron odbywa się zgodnie z prawem dla celów realizacji

Porozumienia.

2. Na potrzeby realizacji Porozumienia Strony jako niezależni administratorzy

danych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów

lub przedstawicieli oraz innych osób w związku z realizacją Porozumienia,

w zależności od potrzeb wynikających z postanowień Porozumienia, obejmujące

w szczególności następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (m.in. imię

i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m.in. służbowy adres email, służbowy

numer telefonu, miejsce wykonywania pracy).

3. Każda ze Stron zobowiązuje się spełnić w imieniu drugiej Strony obowiązek

informacyjny w stosunku do osób wymienionych w ust. 2 w związku

z udostępnieniem ich danych drugiej Stronie na potrzeby realizacji

Porozumienia. Zakres obowiązku informacyjnego określa niniejszy paragraf.

4. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez

podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych

obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak

też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku

z przetwarzaniem danych osobowych.

5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (~E) l016/67~i 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 - zwane dalej

"RODO") przekazanych:

1) Uczelni Korczaka na potrzeby zawarcia i realizacji Porozumienia jest

Uczelnia Korczaka w Warszawie z siedzibą przy ul. Pandy 13, 02-202

Warszawa reprezentowana przez Rektora - Prof. dr hab. Mirosław

Grewiński, z którą można kontaktować osobiście lub pisemnie wysyłając

pismo na adres siedziby Uczelni ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa,

telefonicznie - tel. numer 885 806 134 lub mail owo na adres e.mail:

bi uroinformacj i@uczelniakorczaka.pl;

2) FLOP na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest Związek Stowarzyszeń

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Lublinie przy
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ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin, KRS: 0000009613,

reprezentowane przez Prezesa FLOP Pana Wojciecha Deca, z którym

skontaktować można się osobiście lub pisemnie wysyłając pismo na adres

siedziby FLOP ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,

telefonicznie - tel. numer 81 533 12 17 lub mailowo na adres e.mail:

biuro@tlop.lublin.pl.

6. Uczelnia Korczaka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych nadzorującego

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować

się osobiście, w siedzibie Administratora oraz za pośrednictwem adresu e-mail:

iod@uczelniakorczaka.pl.

7. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem

i realizacją Porozumienia, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub

odpieraniem roszczeń z niej wynikających, w związku z wypełnieniem

obowiązków prawnych ciążących na Stronie oraz w celach archiwalnych.

8. Podstawą prawną przetwarzania przez Stronę danych osobowych drugiej Strony

w celach wskazanych powyżej jest:

1) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Stronie (zgodnie z art. 6

ust. 1 lit. c RaDO) związanych m.in. z przepisami podatkowymi oraz

przepisami o rachunkowości, a także wynikających z ustawy z dnia 14

lipca 1983 r. o narodowym 'zasobie archiwalnym i archiwach
',' i J

i rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów

zakładowych;

2) prawnie uzasadniony interes Strony, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RaDO

9. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogą być przekazywane

następującym kategoriom odbiorców:

1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Strony, w tym

m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby

realizacji Porozumienia, świadczących usługi księgowe, archiwizacyjne;

2) podmiotom świadczącym usługi na rzecz danej Strony, w tym firmom

kurierskim pocztowym (w związku z koniecznością dokonania

zawiadomień określonych w Porozumieniu), doradcom prawnym
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i finansowym oraz audytorom Stron (w związku z świadczeniem usług

doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczeń wynikających

z Porozumienia), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na

podstawie umowy ze Stroną i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane

mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie

prawa, w tym organom administracji skarbowej.

10. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Porozumienia, a po jej zakończeniu

przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Porozumieniem oraz

przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi,

przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej oraz przepisami ustawy

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

11. Każda osoba, której dane osobowe zostaną udostępnione pomiędzy Stronami

w związku z zawarciem i realizacją Porozumienia, ma prawo dostępu do treści

swoich danych oraz prawo ich sprostowania, - usunięcia, ograniczenia

przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej

szczególną sytuacją, w przypadku kiedy Strona przetwarza dane w oparciu

o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym
·_,.l J

momencie kierując korespondencję w formie elektronicznej i/lub pisemnie na

adresy, które zostały wskazane powyżej.

12. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

w zakresie ochrony danych osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193' Warszawa), jeśli stwierdzi, że przetwarzanie danych

osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

13. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają

odpowiednie przepisy prawa, a szczególności przepisy ustawy - Kodeks Cywilny.
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§ 10

Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,

po jednym dla każdej ze stron.

W imieniu FLOP: W imieniu Uczelni Korczaka:

l)D! rJlC; ~
p;;~;P1O()~.

Z'M.~t-~•.. :t !(··.~'~~.-({~~l~Ń
UMLIJBaSKICłi t"\;.'ljiLA~Ji ,OZJ.RZJ,DOWYCH

20-076 Lublin, ul. Krak, Przedmieście 53
NłP 712-25-90-144 REGON 4~123~7

KRS 0000009613

UCZELNIA KORCZAKA -
Akademia Nauk Stosowanych

REKTORAT
02-202 Warszawa, ul. Pandy 13
tel 22 8236623 fax 22 8236669

NIP Si6-17-23-036, Regon 010291998

j
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