
ZARZĄDZENIE NR 937 

Rektora Politechniki Białostockiej 

                                                             z dnia 15 marca 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 i 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 4 marca 

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) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„W sytuacji, gdy przesłanką legalnego przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane 

dotyczą, warunkiem jej skuteczności jest dobrowolność oraz świadomość jej złożenia. Zgoda nie może 

być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści, może być ona we każdym czasie 

odwołana. Przykładowa klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dostępna po 

zalogowaniu się w serwisie pb.edu.pl/odo/.”; 

2)  w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Politechnika Białostocka, zbierając dane osobowe od osoby, której dane dotyczą, zobowiązana jest 

do dopełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 rozporządzenia. Do określenia zakresu 

treści obowiązków może posłużyć matryca wzoru obowiązku dostępna po zalogowaniu w serwisie 

pb.edu.pl/odo/.”; 

3) § 8: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Umowa powierzenia powinna zostać uzgodniona z IOD.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:  

„Umowa powierzenia, po uzgodnieniu i jej zatwierdzeniu przez IOD, a przed jej podpisaniem, 

wymaga uzyskania opinii Biura Radców Prawnych zgodnie z procedurą przyjętą w Politechnice 

Białostockiej.”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:  

„Wzór umowy powierzenia dostępny jest po zalogowaniu w serwisie pb.edu.pl/odo/.”; 

4) § 12 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zobowiązuje się wszystkich współuczestniczących w procesach (zgodnie z rejestrem czynności 

przetwarzania danych) do okresowego szacowania ryzyka na żądanie IOD poprzez wypełnienie 

ankiety do szacowania ryzyka dostępnej po zalogowaniu w serwisie pb.edu.pl/odo/. Wyniki analizy 

ryzyka będą służyły wdrożeniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających 

stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym m. in. w stosownym przypadku: 

1) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych; 



2) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności 

systemów i usług przetwarzania; 

3) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich  

w razie incydentu fizycznego lub technicznego; 

4) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych  

i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. 

2. Zobowiązuje się wszystkich ASI oraz pracowników administrujących zasobami informatycznymi do 

okresowego szacowania ryzyka zasobów informatycznych, którymi zarządzają na żądanie IOD 

poprzez wypełnienie ankiety dostępnej po zalogowaniu w serwisie pb.edu.pl/odo/.”; 

5) § 13 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wskazanie współuczestniczących w procesach, u których należy przeprowadzić ocenę skutków 

przetwarzania danych osobowych, odbywa się na podstawie wytycznych organu nadzorczego. 

Aktualna lista współuczestniczących w procesach wynika z rejestru czynności przetwarzania danych 

osobowych i jest dostępna po zalogowaniu w serwisie pb.edu.pl/odo/. 

2. Zobowiązuje się wskazanych współuczestniczących w procesach do okresowego przeprowadzania 

oceny skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA) na żądanie IOD poprzez wypełnienie arkusza 

oceny DPIA dostępnego po zalogowaniu w serwisie pb.edu.pl/odo/.”; 

6) uchyla się: 

a) załącznik nr 3 do Zarządzenia - wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych i wymaganej 

do niej treści obowiązku informacyjnego, 

b) załącznik 4 do Zarządzenia - tabelę pomocniczą do określenia zakresu treści obowiązku 

informacyjnego, 

c) załącznik nr 5 do Zarządzenia 5 - wzór umowy powierzenia danych osobowych. 

§ 2 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        

 

REKTOR 

 

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 


