
ZARZĄDZENIE NR 1022 

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 21 października 2019 roku 

 

➢ w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie ochrony danych 

osobowych i zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych przetwarzających dane 

osobowe w Politechnice Białostockiej oraz utraty mocy niektórych innych zarządzeń 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 1 - 2 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.2016.119.1  

z dnia 04.05.2016 r., z późn.zm.), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się zmiany w Zarządzeniu Nr 814 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 25 maja 2018 roku 

w sprawie ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych 

przetwarzających dane osobowe w Politechnice Białostockiej, a mianowicie: 

1) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zmiana oznaczenia jednostki organizacyjnej nie wymaga zmiany upoważnień wydanych przed wejściem  

w życie niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

1. Traci moc Zarządzenie Nr 427 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2015 roku 

Białostockiej w sprawie prowadzenia rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych w 

Politechnice Białostockiej. 

2. Traci moc Zarządzenie Nr 798 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 17 kwietnia 2018 roku 

Białostockiej w sprawie wprowadzenia w życie ankiet będących podstawą sprawdzenia w Politechnice 

Białostockiej zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych 

osobowych. 

 

§ 4 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       

 

 

REKTOR 

 

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 


