UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE
REKTOR
ZARZĄDZENIE Nr 5/2004
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 25 lutego 2004 r.
w sprawie udostępniania w sieci komputerowej niektórych danych o pracownikach.
Na podstawie art.49 ust.2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz.385
z późn. zm.) oraz § 28 ust.2 statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w związku
z art.23 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz.926) - zarządza się, co następuje:
§1
W sieci komputerowej Uniwersytetu mogą być udostępniane niektóre dane dotyczące następujących pracowników
Uniwersytetu:
1) nauczycieli akademickich;
2) kierowników jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych;
3) kierowników jednostek organizacyjnych Biblioteki Uniwersytetu;
4) kierowników jednostek organizacyjnych administracji uczelnianej;
5) kierowników dziekanatów i sekretariatów wszystkich jednostek;
6) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, których imienne wykazy kierownicy jednostek
organizacyjnych przekażą do Biura Rektorskiego.
§2
W przypadku zmiany składu osobowego jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 pkt 6, kierownik jednostki
przekazuje uzupełnienie imiennego wykazu pracowników do Biura Rektorskiego.
§3
Dane o pracownikach, o których mowa w § 1, dotyczą:
1) imienia i nazwiska pracownika;
2) tytułu zawodowego, stopnia i tytułu naukowego;
3) stanowiska i funkcji;
4) nazwy i adresu jednostki organizacyjnej;
5) numeru telefonu służbowego;
6) adresu poczty elektronicznej na serwerze UKSW;
7) adresu strony internetowej na serwerze UKSW.
§4
Dane pracowników niewymienionych w § 1 mogą być umieszczone w sieci komputerowej pod warunkiem,
że dostęp do nich będą mieli wyłącznie pracownicy UKSW.
§5
1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Administracyjnemu i Rzecznikowi Prasowemu
UKSW.

2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 6, do przekazania
wymienionych w nim wykazów w terminie do dnia 31 marca 2004r.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor UKSW
Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki

