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Zarządzenie nr 86/2018 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 14 września 2018 roku 

 

w sprawie: przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym  

      w Poznaniu 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, a także art. 1 ustawy  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w zw. z art. 

2, 3 i 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), 

zwanego dalej „RODO”, oraz § 42 ust. 4 i 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, zwanym dalej „Uczelnią”, przetwarza się 

dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z art. 13 ustawy. 

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 Uczelni przetwarza się dane osobowe pracowników, kandydatów do pracy, 

doktorantów, studentów, kandydatów na studia, absolwentów oraz jej kontrahentów 

wyłącznie w celach związanych z jej działalnością. 

 

§ 2 

 

1. Administratorem Danych Osobowych, zwanym dalej „Administratorem”, jest Uczelnia 

reprezentowana przez Rektora. 

2. Do organizacji zasad ochrony, zabezpieczenia, kontroli przetwarzania danych osobowych 

oraz wypełniania zadań wynikających z RODO Administrator powołuje Inspektora 

Ochrony Danych, zwanego dalej „IOD”. 

 

 

 



§ 3 

  
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. IOD opracowuje dokumentację przetwarzania danych osobowych. W skład dokumentacji 

wchodzą: Polityka bezpieczeństwa informacji, Analiza ryzyka, Rejestr czynności 

przetwarzania danych osobowych oraz Rejestr naruszeń.  

2. Administrator prowadzi rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

w Uczelni oraz wystawia upoważnienia – polecenia przetwarzania danych osobowych, 

których wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.  

3. Upoważnienia – polecenia, o których mowa w ust. 2, sporządza się w 2 egzemplarzach,  

z których 1 otrzymuje osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, a 2 – 

IOD. 

4. Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych podpisuje oświadczenie, 

którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzania.  

5. Za zabezpieczenie przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym 

odpowiada Administrator Systemów Informatycznych. 

 

§ 5 

 

1. Osoby, które zostały upoważnione 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 ich ochronę 

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 może odbywać się 

wyłącznie za zgodą Administratora.  

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

zawierać podstawę prawną, informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych 

danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.  

 

 

 



§ 7 

 

Osobom zatrudnionym na umowę zlecenie lub umowę o dzieło oraz doktorantom 

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

oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzania. § 5 stosuje się 

odpowiednio.  

 

§ 8 

 

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

Administrator zobowiązany jest do ich rejestracji.  

 

§ 9 

 

Traci moc 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. 

 

§ 10 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 
     Rektor 
    
               /-/ 
           
          prof. dr hab. Jan Pikul 


