ZARZĄDZENIE NR 186/2019

REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa
w zakresie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Szczecińskim

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), w związku z art. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), zarządza się, co następuje:

§1.

W Uniwersytecie Szczecińskim wprowadza się Politykę bezpieczeństwa w zakresie
ochrony danych osobowych (dalej: Polityka) i Instrukcję zarządzania systemami
informatycznymi (dalej: Instrukcja).
2. Celem Polityki bezpieczeństwa jest wypełnienie założeń 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 RODO).
3. Instrukcja określa zasady zarządzania systemami informatycznymi służącymi do
przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Szczecińskim.
4. Polityka stanowi zbiór wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych
wprowadzonych u Administratora danych osobowych, którym jest Uniwersytet
Szczeciński reprezentowany przez Rektora.
5. Zasady, działania, kompetencje i zakresy odpowiedzialności opisane w niniejszej Polityce
i Instrukcji obowiązują wszystkich pracowników i współpracowników Uniwersytetu
Szczecińskiego.
6. Zakres obowiązywania dokumentów:
1) niniejsza Polityka obowiązuje wszystkich pracowników, współpracowników, a także
kontrahentów Uniwersytetu Szczecińskiego;
2) każdy z pracowników i współpracowników Uniwersytetu Szczecińskiego ma
obowiązek zapoznania się z treścią niniejszej Polityki i Instrukcji;
3) Polityka i Instrukcja dotyczą postępowań, systemów, urządzeń przetwarzających
informacje w formie elektronicznej, papierowej lub jakiejkolwiek innej;
4) nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Polityce i Instrukcji może skutkować
sankcjami w pełnym zakresie dopuszczonym przez stosunek pracy oraz obowiązujące
przepisy prawa.
7. Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest Administrator danych
osobowych, a za nadzór i monitorowanie jej przestrzegania odpowiada Inspektor ochrony
danych.
1.

§2.

Polityka, o której mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Instrukcja, o której mowa w § 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz oświadczania o zapoznaniu się
z przepisami o ochronie danych osobowych wydane na podstawie dotychczas
obowiązujących przepisów tracą moc z dniem 1 stycznia 2020 r.
4. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane na nowych wzorach, a także
nowe uprawnienia dostępu do systemów informatycznych należy nadać do 31 grudnia
2019 r.
§3.
Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie
Szczecińskim i Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi stanowią dokumentację
wewnętrzną Uniwersytetu Szczecińskiego i nie podlegają upublicznieniu.
1.
2.
3.

§4.
Traci moc zarządzenie nr 75/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia
1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych
w Uniwersytecie Szczecińskim.
§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

