
Poznań, 1 września 2014 roku 

DOP-0212/84/2014 
 

Zarządzenie nr 84/2014 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 1 września 2014 roku 
w sprawie przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym  

w Poznaniu 
 

 
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych                 

(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku  

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych                                 

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne słuŜące 

do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1 

1. W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu przetwarza się dane osobowe w celu 

realizacji zadań wynikających z art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo                          

o szkolnictwie wyŜszym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.). 

2. Zgodnie z ustawą przetwarzanie danych osobowych oznacza jakiekolwiek operacje 

wykonywane na tych danych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 

opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie. 

3. Dane mogą być przetwarzane zarówno w systemach informatycznych jak i  w kartotekach, 

skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych. 

4. W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu przetwarza się dane osobowe pracowników, 

kandydatów do pracy, doktorantów, studentów, kandydatów na studia i absolwentów 

wyłącznie w celach związanych z działalnością Uczelni. 

 

§ 2 

1. Administratorem danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu                     

w rozumieniu ustawy jest Rektor. 

2. W celu organizacji zasad ochrony, zabezpieczenia i kontroli przetwarzania danych 

osobowych, powołuje się administratora bezpieczeństwa informacji. Zadania administratora 

bezpieczeństwa informacji, określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

1. Obowiązki wynikające z ustawy w szczególności w zakresie nadzoru nad prawidłowym 

przetwarzaniem danych osobowych powierza się następującym osobom:  

1) dziekanom – w zakresie podległych pracowników, doktorantów i studentów wydziałów;  

2) kierownikom jednostek - w zakresie podległych pracowników oraz studentów;  

3) kanclerzowi oraz zastępcy kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych  – w zakresie 

pracowników administracji.  

 



§ 4 

1. Administrator bezpieczeństwa informacji wraz z Ośrodkiem Informatyki opracowuje 

dokumentację przetwarzania danych osobowych. W skład dokumentacji wchodzi polityka 

bezpieczeństwa, która jest zestawem reguł, praw i praktycznych zasad regulujących sposób 

przetwarzania danych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. 

2. Administrator bezpieczeństwa informacji prowadzi rejestr osób upowaŜnionych do 

przetwarzania danych osobowych w Uczelni oraz wystawia upowaŜnienia do przetwarzania 

danych osobowych. 

3. Osoba upowaŜniona do przetwarzania danych osobowych podpisuje odpowiednie 

oświadczenie (załącznik nr 2). 

 

§ 5 

1. Osoby, które zostały upowaŜnione do przetwarzania danych osobowych, są zobowiązane 

zachować w tajemnicy te dane oraz sposoby ich zabezpieczenia.  

2. Osoby, które przetwarzają dane osobowe w Uczelni są odpowiedzialne za ochronę tych 

danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, 

nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem – w stopniu odpowiednim do zadań tych osób 

przy przetwarzaniu.  

 

§ 6 

1. Udostępnianie danych osobowych instytucjom i osobom spoza Uczelni moŜe odbywać się 

wyłącznie za zgodą administratora danych osobowych.  

2. Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, który powinien 

zawierać podstawę prawną oraz informacje umoŜliwiające wyszukanie w zbiorze Ŝądanych 

danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.  

 

§ 7 

Pracownikom zatrudnionym na umowę zlecenie lub umowę o dzieło oraz doktorantom 

prowadzącym w Uczelni zajęcia, udostępnia się dane osobowe studentów po podpisaniu 

oświadczenia (załącznik nr 2). Osoby te obowiązują postanowienia zawarte w § 5. 

 

§ 8 

W przypadku tworzenia zbiorów danych osobowych, innych niŜ wymienione w § 1 ust.1, 

administrator danych osobowych zobowiązany jest do ich rejestracji.  

 

§ 9 

 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

 Rektor 
          /-/ 
       prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 
 
 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 84/2014 

 

Zadania administratora bezpieczeństwa informacji 

Administrator bezpieczeństwa informacji jest odpowiedzialny za:  
 
1. Nadzorowanie zasad bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemach 

informatycznych. 

2. Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie 

zabezpieczeń. 

3. Opracowanie dokumentacji dot. przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Poznaniu zgodnie z art. 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 słuŜące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U z 

2004 r., Nr 100, poz. 1024). 

4. Administrator bezpieczeństwa informacji w szczególności jest odpowiedzialny za:  

a) zapewnienie przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym zgodnie                     

z ustawą,  

b) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zasad ochrony danych osobowych 

obowiązujących w Uczelni,  

c) analizę pracy systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe w celu wykrycia 

potencjalnych zagroŜeń dla przetwarzanych danych i właściwe zabezpieczenie kopii 

zapasowych,  

d) nadzór nad przeprowadzaniem w bezpieczny sposób napraw i konserwacji sprzętu                   

i oprogramowania słuŜącego do przetwarzania lub będącego nośnikiem danych osobowych,  

e) nadzór nad nadawaniem i odbieraniem uprawnień, na wniosek osób upowaŜnionych, do 

korzystania z danych osobowych w systemie informatycznym oraz prowadzenie ewidencji 

uprawnień,  

f) koordynację procesu reagowania na naruszenia lub próby naruszenia bezpieczeństwa 

danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym,  

g) organizowanie szkoleń dla osób upowaŜnionych do korzystania z danych osobowych 

przetwarzanych w systemie informatycznym przedsiębiorstwa,  

h) monitorowanie zmian w przepisach prawnych dotyczących sposobu zabezpieczenia 

danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym i dopasowanie systemu do 

wymagań prawnych,  

j) monitorowanie zaleceń i interpretacji GIODO w zakresie ochrony danych osobowych                    

i implementowanie ich w Uczelni.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 84/2014 

 
 

imię i nazwisko 

 

 

jednostka organizacyjna 

 

 

nr telefonu 

 

 

adres e-mail 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Ja niŜej podpisany oświadczam, Ŝe znana mi jest treść przepisów: 

 

1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U.                       

z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), 

2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 

roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne słuŜące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004, Nr 100, poz. 

1024), 

3) zarządzenia nr 84/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia                

1 września 2014 roku w sprawie przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Poznaniu. 

 

i zobowiązuję się 
 

nie ujawniać nikomu w Ŝaden sposób i nie wykorzystywać informacji związanych                

z przetwarzanymi danymi osobowymi, z którymi się zapoznałam(em) w związku                        

z wykonywaną pracą, oraz zachować w tajemnicy sposoby ich zabezpieczenia. 

 

 

 

 

 

 

(data i podpis) 

 

 


