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Umowa zgodna ze wzorem

POROZUMIENIE O WSPOŁPRACY
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Zawartę* ani.r&lłjO8 * Warszawie pomiędry:
Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa,
NIP 525-000-74-25,REGON 000001784, zł{anądalej ,,SGGW', reprezentowaną przezi
l. Prof. dr. hab. inż. Aleksandra Lisowskiego - Pełnomocnika Rektora ds. WspóĘracy z Gospodarką SGGW
dzińającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora nr 7812016 z dnia 1 września 2016 r.

przy udziale
2. Prof. dr hab. inż. Mirosława Słowińskiego - Dyrektora InsĘrtutu Nauk o Zywności
a

:3:Tz1d'fiuo.ioo."o, 47-400,ul. Bończyk al8llwpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach Wydziafu X Gospodarczego Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS a000754378, NIP 6392016529, REGON 381631857, reprezentowaną
pfZeZ:
1 Bożenę Danutę Machelską - Prezes Zarządu
2 Bogusława Węglarza - Członek Zarządu
zwaną w dalszej części,,Podmiotem otoczenia gospodarczego",
łącmie zwane,,Stronamio'.

§ l.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest nowoczesnym uniwersytetem i wiodącym
ośrodkiem naukowo-badawczym w Polsce w zakresie prac nad innowacyjnymi technologiami w obszarze
nauk prryrodnicrych, ekonomicznych, humanistycznych i technicznych. SGGW dąży do rozwoju i integracji
środowiska naukowo-badawczego i dydaktycznego z Podmiotem otoczenia gospodarczego. Strony
niniejszego Porozumienią biorąc pod uwagę przyspieszenie wdrożeń do przemysłu opracowań naukowo-
badawcrych, zamierzają ze sobą wspołpracowaó nazasadach określonych poniżej.

§2.

SGGW, w miarę swoich możliwości, będzie:
l ) upowszechniała informacje o Podmiocie otoczenia gospodarczego poprzez działalność dydaktyczną;
2\ prowadziła szkolenia doksźałcające pracowników Podmiotu otoczenia gospodarczego w ramach

kursów specjaliĘcznych, sfu diów podyplomowych ię,

§3.
Podmiot otoczenia gospodarczego, w miarę mozliwości, będzie:

1) zlecał usługi badawczo-rozwojowe jednostkom naukowym SGGW;
2) zlecał usługi na wykonanie określonego zadaniaprowadzącego do praktycznychrenlltatów;
3) prryjmował pracowników naukowych SGGW na płatne staze;
4) wspóĘracował z SGGW w określonym czasie na potrzeby realizacji wspólnego projektu;
5) przyjmował studentów SGGW na praĘki i stn;że zawodowe oraz w celu prowadzenia prac

stud i al nych rw iązany ch z pr zy gotowan i em prac dyp l om owych ;

6) finansowo irzeczowo wspierał SGGW w działalności dydaktycmej i naukowo-badawczej.

§4.

SGGW i Podmiot otoczenia gospodarczego, w miarę mozliwości, będą wspólnie:
1) organizować kursy, seminaria oraz konferencje naukowe, temaĘcznie rwiązane z ich działalnością;
2) prowadzić badania naukowe zudzińem potencjafu kadrowego i wyposżenia technicznego obu Stron;
3) doskonalić metody związane z procesem kształcenia w SGGW, tak aby umiejętności praktyczne

zdobyte przez absolwentów SGGW w więksrym stopniu odpowiadĄ potrzebom gospodarki.

§5.
1. Szczegółowe zasady i sposób realizacji poszczególnych wspólnych działań, o których mowa w § 2-4

powyżej, ustalane będą wspólnie w odrębnie zawieranych umowach.



2.

2, Strony dołozą najv,ryższej staranności w celu zapewnienia najkorzystniejszych warunków do realizacji

niniejszego Porozumienia.

1.

§6.

Strony zobowiązują się do stosowania zasad ochrony własności intelektualnej zgodnie z ustawą o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawą Prawo własności przemysłowej i do zachowania w tajemnicY

wszystkich udostępnianych wzajemnie informacji i dokumentów, które powinny byó ui$e wyĘcmie dla celów

podjęĘ wspóĘracy zastrzeżonych jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie zart. 11 ust, 4 ustawy z

dnia 16 kwieflria1993 t. o zwalczaniu nieuczciwej koŃurencji (Dz,U. z2003 r., Nr 153 poz.1503 zpŹn, zm,).

Strony zobowiązują się do każdorazowego określenia stopnia poufności lub tajemnicy uzgodnionYch

przedsięwzięó.

§7.

SGGW, dziŃając jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia}7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danYch oraz

uchylenia dyrektywy 95l46lYłE (zwanego dalej ,,RODO"), informujemy że SGGW będzie przetwarzał

przekazane przez Podmiot otoczenia gospodarczego dane osobowe jego reprezentantów i/lub

pełnomocników, osób .vq1lznaezonych do kontaktu oraz osób upoważnionych ptzezniego do podPisYwania

wszelkich oświadczeń w imięniu i na rzecz Podmiotu otoczenia gospodarcze go, a związanych z realizacją

niniejszego Porozumienia, w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji niniejszego
porozumienia.

Osoby reprezentujące/pełnomocnicy Podmiot otoczenia gospodarczego podpisujący niniejsze

Porozumienie w jego imieniu i na jego rzecz, oświadczają, iż zostali poinformowani o Ęm, że:

a) Administratorem ich danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

ul. Nowoursynowska 1 66, 02-7 87 Warszawa, zw ana dalej,,Administratorem".

b) Administrator Wznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktowaĆ się we

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem Praw
przez osoby, których dane dotyczą, przysługujących na mocy RODO pod adresem e-mail:

iod@sggw.pI:
c) Dane osobowe, które ich dotyczą, a które zostaĘ poryskane od Podmiotu otoczenia gospodarczego w

związku z realizacją niniejszego Porozumienia będą przeffiarzane w celu weryfikacji prawidłowoŚci

umocowania do działania w imieniu Podmiotu otoczenia gospodarczego, W Ęm weryfikacji

powyższych danych w publicznych rejestrach, kontaktowania się w sprawach doĘczących wykonania

niniejszego Porozumienia - jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych Przez
Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO, a także w celu wypełnienia obowiązków

prawnych ciążącychna Administratorzę w oparciu o art. 6 ust.1 lit. c) RoDo;
d) odbiorcami państwa danych będą podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub

upowazniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązuj ących Przepisów Prawa,

oraz podmio§, którym Administrator powierzy ich przetwarzanię na podstawie stosownej umowy w

związku ze świadczonymi przez w/w podmiot usługami narzecz Administratora, a gwarantującYmi

należlĄąrealizację celów, o których mowa w pkt c) powyżej.

e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji warunków niniejszego

Porozumienia o współp racy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez PrzePisY
prawa powszechnie obowiązuj ącego;

0 osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do w/w danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczeni a przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania danych, na zasadach i warunkach wynikających z RODO;
g) Osobom, których dane dotyczą przysfuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na

terytorium RP organem tym jest Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych;
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h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, w jakich są one

przetwarzane przez Administratora, niepodanie danych powoduje brak możliwości realizacji w/w
celów.

i) PanilPana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomaĘzowanego podejmowania decyĄi, oraz nie
będą poddawane profilowaniu.

3. Podmiot otoczenia gospodarczego zobowiązuje się do przekazania w imieniu SGGW wszystkim osobom

wskazanym w ust.1 powyżej, a których dane osobowe udostępni SGGW w rwiązku z realizacją
niniejszego Porozumienia o współpracy, informacji, o których mowa w art, 14 RODO, w zakresie
analogicznym jak w ust.2. powyżej.

1.

§8.

Kńda zę Stron zobowiąruje się do powołania koordynatora odpowiedzialnego w jego imieniu za
r ealizacj ę Porozum ien ia.
Osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań wynikających z niniejszego Porozlmienia oraz
innych uzgodnień będą:
ze sfuony SGGW: Joanna Bryś, tel. +48 22 59 376 15, e-mail: joanna brys@sggw.pl
re sfonyPodmiotuotoczeniagospodarczego: Bogusław Węglarz, tel. 666882137, e-mail biuro@sosta.pl

§9.

l. Porozumienie zostało zawarte na czasnieokreślony.
2. Porozumienie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania przezobie Strony.

§ 10.

Porozumienie moze zostaó rczwiązane w każdym czasie na mocy zgodnej woli obu Stron lub przezkńdą ze
Stron za l -miesięczrym terminem wypowiedzenia.

§ 11.

1. Porozumienie zostało sporądzone w 2-jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kżdej ze Stron.
ż, Stony zobowiązują się do polubowne go zdatvłiania spońw wyniĘch w toku realizacji przedsięwzięc okrreślonych

w ninĘszym Porozumieniu omz w oĘbnych umowach zawieranych w ramach wzajernrrej wspóĘracy.
3. W przypadku braku możliwości polubownego rczstrzygnięcia sporów będą one poddawane pod

rozstrzygnięcie sądom właściwym na zasadach ogólnych.
4. Wszelkie zmiarry niniejszego Porozumienia winny być sporządzane 7a porozumieniem Stron na piśmie

pod rygorem nieważności.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiej skiego Podmiot otoczenia gospodarczego
w warszawie
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