POROZUMIENIE
zawarte w Warszawie w dniu 14 grudnia 2012 r.
pomiędzy

Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
reprezentowanym przez
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Pana dr. Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego
a

Państwową Inspekcją Pracy reprezentowaną przez
Głównego Inspektora Pracy
Panią Iwonę Hickiewicz
zwanymi dalej „Stronami”

2. działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników PIP i GIODO, w tym
współpracę przy opracowywaniu programów szkoleń, wymianę wykładowców, zapewnienie pracownikom, w miarę zgłaszanych potrzeb i możliwości, udziału w kursach
i szkoleniach organizowanych przez Strony,
3. prowadzenie wspólnie kontroli w uzgodnionym zakresie tematycznym,
4. konsultacje w zakresie doskonalenia metodyki prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania ochrony danych osobowych przez podmioty kontrolowane.
§4
1. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zobowiązuje się, w miarę możliwości,
do niezwłocznego udzielania opinii prawnych z zakresu ochrony danych osobowych,
niezbędnych do przeprowadzenia kontroli przez organy PIP.
2. Podsumowanie wyników współpracy dokonywane będzie co najmniej raz w roku
na organizowanych w tym celu spotkaniach, z udziałem przedstawicieli kierownictw PIP
i GIODO.
§5
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zwane dalej „GIODO” oraz
Państwowa Inspekcja Pracy zwana dalej „PIP” zawierają porozumienie o następującej treści:
§1

§6
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

Porozumienie określa zasady współdziałania PIP i GIODO w realizacji ustawowych zadań
dla podniesienia skuteczności działań na rzecz przestrzegania przepisów o ochronie danych
osobowych w stosunkach pracy.
§2

Główny Inspektor Pracy

1. Państwowa Inspekcja Pracy zawiadamia GIODO o stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowościach w zakresie zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie
danych osobowych. GIODO informuje Państwową Inspekcję Pracy o wynikach postępowania w sprawie nieprawidłowości określonych w zdaniu pierwszym.
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2. GIODO zawiadamia Państwową Inspekcję Pracy o stwierdzonych w czasie kontroli naruszeniach przepisów prawa pracy.
§3
Współdziałanie stron realizowane jest również poprzez:
1. wzajemną wymianę doświadczeń wynikających z kontroli realizowanych przez każdą
ze Stron w ramach swoich kompetencji, w zakresie spraw objętych współdziałaniem,
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