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ZARZĄDZENIE NR 21 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 25 maja 2016r. 

 

zmieniające Zarządzenie nr 44 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Lublinie z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie określenie i wdrożenia 

zasad polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz ochrony danych 

osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 

 
Na podstawie art.36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.                   

z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.  oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków i organizacyjnych, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 

(Dz. U. Nr 100, poz. 1024) zarządza się co następuje: 
 

§ 1 
 

W zarządzeniu nr 44 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 30 

listopada 2010r. w sprawie określenie i wdrożenia zasad polityki bezpieczeństwa 

teleinformatycznego oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych                                  

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„ 1. Rektor powołuje Administratora Bezpieczeństwa Informacji nadzorującego  

przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych zawartych w dokumentach,               

o których mowa w § 2. 

  2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji wykonuje zadania z zakresu 

ochrony danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

o ochronie danych osobowych  z pomocą: 

1) kierowników jednostek organizacyjnych 

2) kierownika i pracowników Uczelnianego Centrum Informatyki.” 

 

2) § 6 otrzymuje brzmienie:  

 

„1. Rektor powierza kierownikowi Uczelnianego Centrum Informatyki 

obowiązki Administratora Systemów Informatycznych, odpowiedzialnego za 

politykę bezpieczeństwa teleinformatycznego w funkcjonujących systemach 

teleinformatycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. 

 2. Administrator Systemów Informatycznych  zobowiązuje się do prowadzenia 

dokumentacji odzwierciedlającej wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa 

teleinformatycznego. 

 3. Dokumentacja, o której mowa w ust.2, obejmuje prowadzenie i nadzór nad 

kompletnością oraz aktualnością załączników nr 1-7 będących integralną częścią 

Polityki Bezpieczeństwa teleinformatycznego.” 
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3) § 7 otrzymuje brzmienie:  

 

„Dział Spraw Pracowniczych zobowiązuje się do uzupełniania akt osobowych 

pracowników Uczelni zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych                   

o upoważnienia imienne do przetwarzania danych osobowych, wydane przez 

Administratora Bezpieczeństwa Informacji, w których zawarte są oświadczenia 

pracownika dotyczące: 

1) indywidualnej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów o ochronie 

danych osobowych, 

2) zobowiązania do zachowania w tajemnicy danych osobowych z którymi 

zetknął się podczas wykonywania sowich obowiązków.” 

 

4) Załącznik nr 2 „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” 

otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia. 

 

 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

                 REKTOR 

(-)Prof. dr hab. Marian Wesołowski 


