UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE
REKTOR
BR-0161- I-36/12
Zarządzenie Nr 36/2012
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 r.

zmieniające zarządzenie nr 16/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie ochrony danych
osobowych i baz danych w systemach informatycznych
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami), art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity (Dz. U. z 2002 r.: Nr 101, poz. 926,
z późniejszymi zmianami) oraz § 3, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
(Dz. U. Nr 100, poz. 1024) zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 16/2010 Rektora Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w systemach
informatycznych wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3. Dział Kadr i Spraw Socjalnych jest zobowiązany uzupełnić

akta osobowe

pracowników Uniwersytetu zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych do
dnia 31 października 2012 r., o:
1) imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wydane przez Rektora
lub osobę upoważnioną przez Rektora,
2) oświadczenia, z których wynika, że pracownicy zapoznali sie z aktualnymi
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, że zobowiązują sie do
zachowania w tajemnicy danych osobowych, zasad bezpieczeństwa tych danych
stosowanych w czasie ich przetwarzania, nawet po ustaniu stosunku pracy w
Uniwersytecie,

oraz

że

są

świadomi

indywidualnej

nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych

odpowiedzialności

za

osobowych. Dział Kadr i Spraw Socjalnych jest zobowiązany uzupełnić akta osobowe
pracowników Uniwersytetu zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych do
dnia 31 października 2012 r.”;
2) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,, 1. Zobowiązuje się lokalnych administratorów do przygotowania i przesłania do ABI
do dnia 31 października 2012 r.;
1) danych osobowych Administratorów Systemów Informatycznych, zwanych
dalej „ASI”, zatrudnionych na Uniwersytecie,
2) danych do ewidencji informatycznych zbiorów danych zawierających dane
osobowe,
3) listy osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w systemach
informatycznych (i ich identyfikatorów), także w zbiorach papierowych,
4) wykazu miejsc przetwarzania danych osobowych w systemach
informatycznych w podległych im jednostkach organizacyjnych.”;
3) § 12 otrzymuje brzmienie:
,,§ 12. Zobowiązuje się ABI do dnia 31 grudnia 2012 r.:
1) do zgłoszenia w uzgodnieniu z Rektorem, przewidzianych ustawą zbiorów
danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych;
2) opracowania i przekazania Rektorowi raportu w sprawie realizacji zadań
wynikających z niniejszego zarządzenia.”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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