
 

Zarządzenie nr 93/XV R/2018 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 1 sierpnia 2018 r. 

 

w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych Uniwersytetu 

Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Instrukcji zarządzania siecią i 

systemami informatycznymi w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu, Regulaminu monitoringu wizyjnego w Uniwersytecie Medycznym im. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu, Procedury fizycznego dostępu do pomieszczeń oraz 

dokumentów zawierających dane osobowe przechowywanych w wersji papierowej w 

Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Procedury 

ochrony danych osobowych w badaniach naukowych prowadzonych w Uniwersytecie 

Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

 

 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. 

Dz. U. 2017 r., poz. 2183 ze zm.), 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 (Dz. Urz. UE. L 119/1), ustawy z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), ustawy z dnia 5 sierpnia 

2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.)  

oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 

kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych  

oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 

systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 

100, poz. 1024), zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1 

Wprowadza się następujące wewnętrzne akty normatywne: 

1. Politykę ochrony danych osobowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Instrukcję zarządzania siecią i systemami informatycznymi w Uniwersytecie 

Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, stanowiącą załącznik nr 2  

do niniejszego zarządzenia (stanowi dokumentację wewnętrzną Uczelni i nie podlega 

upublicznieniu). 

3. Regulamin monitoringu wizyjnego w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

4. Procedurę fizycznego dostępu do pomieszczeń oraz dokumentów zawierających dane 

osobowe przechowywanych w wersji papierowej w Uniwersytecie Medycznym im. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia 

(stanowi dokumentację wewnętrzną Uczelni i nie podlega upublicznieniu). 

5. Procedurę ochrony danych osobowych w badaniach naukowych prowadzonych  

w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, stanowiącą 

załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. 



 

§ 2  
1. Administratorem danych osobowych pracowników, studentów i doktorantów jest 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (zwany dalej Uczelnią).  

2. Osobą reprezentującą Uczelnię we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych 

osobowych jest Rektor. 

 

 

§ 3  
1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Uczelni do zapoznania się z treścią 

dokumentów wymienionych w § 1 i bezwzględnego stosowania się do zawartych w nich 

regulacji. 

2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Uczelni do podpisania oświadczenia  

o zapoznaniu się z dokumentami wymienionymi w § 1, stanowiącego załącznik nr 6  

do niniejszego zarządzenia i dostarczenia go do Działu Spraw Pracowniczych terminie do 

dnia 8 sierpnia 2018 roku, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Pracownicy nieobecni w pracy w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia, 

zobowiązani są do podpisania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, w pierwszym 

tygodniu po powrocie do pracy. 

4. Nadzór nad wykonaniem obowiązków opisanych w ust. 1-3 powierza się Kierownikom 

jednostek organizacyjnych Uczelni.  

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 przechowuje się w teczce akt personalnych 

pracownika, zaś wykaz osób które złożyły oświadczenie Kierownicy jednostek 

organizacyjnych przekazują niezwłocznie do Inspektora Ochrony Danych. 

 

 

§ 4 
Tracą moc następujące zarządzenia Rektora Uczelni: 83/XV R/2017, 2/XIV R/2010,  24/XIV 

R/2009, 17/XIII R/2003.  

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor  

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  

 

prof. dr hab. Marek Ziętek  

 

 

 

Otrzymują:  

Według rozdzielnika 

UK 


