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ZASTRZEŻONE 

ZARZĄDZENIE NR 1133   

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 17 czerwca 2020 roku 

 

➢ w sprawie wprowadzenia Instrukcją Zarządzania Systemem USOS i USOSweb 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 

z 2020 poz. 85, z późn. zm.), § 26 ust. 2 pkt 2 i 15 Statutu Politechniki Białostockiej oraz art. 24 ust. 1 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), zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Wprowadzam w życie „Instrukcję Zarządzania Systemem USOS i USOSweb”, zwaną dalej „Instrukcją”, służącą 

do przetwarzania zbioru danych studentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz doktorantów 

w Politechnice Białostockiej, zwanej dalej „Uczelnią”, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia. 

§ 2 

1. Oryginał dokumentacji, o której mowa w § 1, jest przechowywany przez gestora, którym jest prorektor 

ds. studenckich. 

2. Administratorem systemu USOS i USOSweb jest Uczelniane Centrum Informatyczne. 

3. Gestora zobowiązuję do przekazania poszczególnych procedur, zawartych w Instrukcji osobom odpowiedzialnym 

za ich realizację, zgodnie z zakresem odpowiedzialności określonym w tych procedurach.  

4. Czynię Administratora i Gestora odpowiedzialnymi za aktualizację dokumentacji, o której mowa w § 1. 

§ 3 

Udostępnianie danych osobowych instytucjom lub osobom spoza Uczelni odbywa się wyłącznie za pośrednictwem: 

1) Dziekanatów/sekretariatów prowadzących sprawy doktorantów – w przypadku studentów i doktorantów Uczelni, 

2) Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii Politechniki Białostockiej – w przypadku osób, które były studentami lub 

doktorantami Uczelni. 

§ 4 

Odpowiedzialnymi za realizację zarządzenia czynię dziekanów, dyrektora Biblioteki Politechniki Białostockiej oraz 

kierowników jednostek, w których realizowane są zadania określone w procedurach, stanowiących załączniki 

do Instrukcji. 

§ 5 

Nadzór nad realizacją zarządzenia w zakresie sprawdzania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami 

prawa sprawuje Inspektor Ochrony Danych. 

§ 6 

Traci moc Zarządzenie Nr 246 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie ochrony danych 

osobowych studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej wraz z późniejszą zmianą. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 REKTOR 

 

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 

Wykonano w 1 egz.: 

Egz. nr 1  – Dział Zarządzania, Sekcja ds. Prawnych  

Wykonała: Anna Kukor- Bąk 


