
ZARZĄDZENIE NR 906  

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 7 stycznia 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 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 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 2018 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1 

z dnia 4 maja 2016 , 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) w § 3 w ust. 1 uchyla się pkt 2, 3, 5 i 6;  

2) w § 4: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Politechnice Białostockiej 

prowadzony jest przez Biuro ds. Ochrony Danych.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych: 

a) w formie tradycyjnej i w systemie informatycznym (wzór A załącznika nr 1 

do zarządzenia) wydrukowane w dwóch egzemplarzach, po potwierdzeniu zatrudnienia 

pracownika lub zawarcia umowy cywilno-prawnej oraz po sprawdzeniu zakresu 

przyznanych uprawnień przez gestora, trafia do podpisu ADO, a następnie 

przekazywane jest do ASI celem założenia konta. Po nadaniu uprawnień przez ASI 

upoważnienie przekazywane jest do Biura ds. Ochrony Danych, który jeden egzemplarz 

przekazuje osobie upoważnionej, a drugi do DSP lub do jednostki rejestrującej umowy 

cywilno-prawne, 

b) w formie tradycyjnej (wzór B załącznika nr 1 do zarządzenia) wydrukowane w dwóch 

egzemplarzach, po potwierdzeniu zatrudnienia pracownika lub zawarcia umowy cywilno-

prawnej, trafia do podpisu ADO, a następnie przekazywane jest do Biura ds. Ochrony 

Danych, który jeden egzemplarz przekazuje osobie upoważnionej, a drugi do DSP lub 

do jednostki rejestrującej umowy cywilno-prawne.”, 

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„DSP informuje Biuro ds. Ochrony Danych o wygaśnięciu upoważnienia z powodu 

zmiany przez upoważnionego jednostki organizacyjnej lub ustania stosunku pracy, 

natomiast jednostka rejestrująca umowy cywilno-prawne o wygaśnięciu upoważnienia 

z powodu zakończenia trwania umowy. Na wniosek Biura ds. Ochrony Danych, ASI 

blokuje konto w systemie informatycznym.”; 



d) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. DSP zobowiązany jest do bieżącego uzupełniania akt osobowych pracowników 

Politechniki Białostockiej zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych o 

imienne upoważnienia do przetwarzania danych wydane przez rektora oraz 

informowania Biura ds. Ochrony Danych o wszelkich zmianach w zakresie zatrudnienia 

osób upoważnionych, w szczególności o zakończeniu stosunku pracy, zmianie jednostki 

organizacyjnej.”;     

3) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych w ramach nowej czynności, innej niż 

zawarte w wewnętrznym rejestrze czynności prowadzonym przez Biuro ds. Ochrony Danych, 

kierownik jednostki organizacyjnej, w której wykonywana jest czynność, składa wniosek o wpisanie 

czynności do rejestru wykorzystując w tym celu formularz zgłoszenia dostępny po zalogowaniu 

w serwisie odo.uci.pb.edu.pl.”;   

4) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do zarządzenia. 

§ 2 

Pozostają w mocy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane do dnia wejścia w życie 

zarządzenia. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       

    

         REKTOR 

  

        prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 

    


