
Zarządzenie Nr 38/2009/2010
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawa
z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie: wprowadzenia zasad ochrony danych osobowych w AWF Warszawa

Działając na podstawie art.66 ust.  1  Ustawy z dnia  27 lipca 2005 roku-  Prawo o szkolnictwie 
wyższym ( Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.) oraz  art. 36 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 101/2002 poz. 926 ze zm.) oraz 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. Nr 100 /2004 poz. 1024), wprowadzam następujące zasady ochrony danych 
osobowych  przetwarzanych  w  zbiorach  i  systemie  informatycznym  Akademii  Wychowania 
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie:

§ 1

1. Przetwarzanie danych osobowych w AWF Warszawa służy realizacji zadań wynikających z 
Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 
1365).

2. Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  jednostkach  organizacyjnych 
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie jest Rektor.

3. Obowiązki administratora danych osobowych, wynikające z Ustawy o z dnia 29 sierpnia 
1997  roku  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  Nr  101/2002  poz.  926  ze  zm.), 
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.  Nr  100 /2004  poz. 
1024) oraz niniejszego Zarządzenia, Rektor powierza:

1) prorektorom - w zakresie danych osobowych przetwarzanych w podległych im jednostkach,
2)  dziekanom  -  w  zakresie  danych  osobowych  studentów  i  doktorantów  podległych  im 

wydziałów,
3) kanclerzowi – w zakresie danych osobowych pracowników i zbiorów danych osobowych 

przetwarzanych w podległych mu jednostkach.
4. Udostępnianie danych osobowych pracowników, studentów i doktorantów AWF Warszawa 

dla celów innych niż określone w § ust. 1 niniejszego Zarządzenia odbywa się wyłącznie za 
pośrednictwem Działu  Spraw Pracowniczych  w  przypadku  pracowników,  po  uprzednim 
uzyskaniu zgody kanclerza lub dziekanów w przypadku studentów i  doktorantów.  Dział 
Spraw Pracowniczych oraz dziekanaty prowadzą rejestr wniosków o udostępnienie danych 
osobowych.

5. Szczegółowe  zasady  ochrony  danych  osobowych,  przetwarzanych  w  AWF  Warszawa 
określa Polityka bezpieczeństwa informacji danych osobowych stanowiąca Załącznik nr 
1 do niniejszego Zarządzenia.

6. Wykaz zbiorów danych osobowych i stosowanych programów w systemie informatycznym 
Uczelni zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

7. Obszary  przetwarzania  danych  osobowych  określa  Załącznik  nr  3 do  niniejszego 
Zarządzenia.

8. Opis struktury zbiorów osobowych stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.



9. Wzór  stosowany  w  ewidencji  pracowników  upoważnionych  do  przetwarzania  danych 
osobowych określa Załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

10. Wzory  formularzy  stosowanych  w  procedurach  bezpieczeństwa  informacji  stanowi 
Załącznik nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

11. Instrukcja ochrony danych osobowych w AWF Warszawa zawarta jest w Załączniku nr 7 
do niniejszego Zarządzenia.

12. Zasady  postępowania  w  przypadku  naruszenia  ochrony  danych  osobowych  określa 
Załącznik nr 8.

13. Instrukcja  zarządzania  systemami  informatycznymi  przetwarzającymi  dane  osobowe 
stanowi Załącznik nr 9.

14. Szczegółowe  warunki  techniczne  i  organizacyjne  urządzeń  systemów  informatycznych 
służące do przetwarzania danych osobowych określa Instrukcja stanowiąca Załącznik nr 10 
do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Powierzam obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji danych osobowych w 
AWF Warszawa - Andrzejowi Rakowskiemu.

2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizuje zadania za pomocą:
1) Kierownika Działu Spraw Pracowniczych,
2) Kierownika Centrum Informatycznego,
3) lokalnych administratorów danych osobowych,
4) specjalisty ds. danych osobowych z Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w 

Białej Podlaskiej Krzysztofa Wapy.
3. Do obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji należy:
1) prowadzenie ewidencji baz danych, systemach informatycznych, w których przetwarzane są 

dane osobowe w AWF Warszawa,
2)  prowadzenie  ewidencji  osób  zatrudnionych  przy  przetwarzaniu  danych  osobowych  w 

systemach informatycznych i ich identyfikatorów,
3)  prowadzenie  ewidencji  miejsc  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  sposobu  ich 

zabezpieczenia.
4. Zakres obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji danych osobowych określa 

ponadto polityka bezpieczeństwa informacji danych osobowych obowiązująca w Uczelni, 
inne akty prawa wewnętrznego związane z ochroną danych osobowych, Ustawa z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101/2002 poz. 926 ze zm.) 
oraz  przepisy 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. Nr 100 /2004 
poz. 1024) 

5. Zobowiązuję administratora bezpieczeństwa informacji danych osobowych do opracowania 
do  30.  09.  2010  r.  ewidencji  pracowników  upoważnionych  do  przetwarzania  danych 
osobowych zgodnej z wymaganiami art.39 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101/2002 poz. 926 ze zm.).

6. Zobowiązuję administratora bezpieczeństwa informacji danych osobowych do sporządzania 
w terminie do 15 stycznia każdego roku, rocznych sprawozdań o przestrzeganiu przepisów 
w zakresie przetwarzania danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Uczelni.

7. Zobowiązuję  Kierownika  Działu  Spraw  Pracowniczych  do  uzupełnienia  akt  osobowych 
pracowników  zatrudnionych  przy  przetwarzaniu  danych  osobowych  o  oświadczenia,  z 
których wynika, że zapoznali się z przepisami obowiązującymi w terminie do dnia 30 lipca 
2010 roku.



§ 3

1. Lokalni  administratorzy danych osobowych zobowiązani  są do przestrzegania  przepisów 
Ustawy o ochronie danych osobowych i innych przepisów prawa określonych w § 2 ust. 4 
Zarządzenia, w szczególności poprzez:

1) wyznaczenie wydziałowych administratorów sieci komputerowych,
2) określenie indywidualnych obowiązków i odpowiedzialności osób zatrudnionych przy 
przetwarzaniu danych osobowych,
3) zapoznanie osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych z przepisami 
obowiązującymi w tym zakresie,
4) wykonywania zaleceń administratora bezpieczeństwa informacji w AWF Warszawa w 
zakresie  ochrony  danych  osobowych  w  podległych  jednostkach  i  systemach 
informatycznych,
5)  przekazywanie  na  bieżąco  do  administratora  bezpieczeństwa informacji  aktualnych 
danych  w  zakresie  wykazu  baz  danych  w  systemach  informatycznych,  wykazu  osób 
biorących  udział  przy  przetwarzaniu  danych  osobowych  i  ich  identyfikatorów  oraz 
lokalizacji  pomieszczeń,  w których te  dane są przetwarzane – w wypadku zaistnienia 
jakichkolwiek zmian tych danych,
6)  wdrażanie  i  nadzorowanie  przestrzegania  instrukcji  zarządzania  systemami 
informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik 
nr 8 do niniejszego zarządzenia,
7) działanie zgodnie z instrukcją postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych 
osobowych, stanowiącą Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
8)  stwarzanie  warunków  organizacyjnych  i  technicznych  umożliwiających  spełnienie 
wymogów wynikających  z  obowiązywania  ustawy o  ochronie  danych  osobowych  w 
podległych im jednostkach.

2.  Osoby  nie  przestrzegające  przepisów  w  zakresie  ochrony  danych  osobowych  podlegają 
odpowiedzialności karnej określonej w rozdziale 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Nr 101/2002 poz. 926 ze zm.) oraz odpowiedzialności cywilnej.

3. Zobowiązuję lokalnych administratorów danych osobowych w terminie 30 dni od dnia wejścia w 
życie  Zarządzenia  do  przygotowania  i  przesłania  do  administratora  bezpieczeństwa  informacji 
danych osobowych:

1) danych osobowych wydziałowych administratorów sieci komputerowych,
2) ewidencji baz danych w systemach informatycznych, w których przetwarzane są dane 

osobowe zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
3) listy osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych i ich identyfikatorów,
4) wykazu miejsc, w których ma miejsce przetwarzanie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 

niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer


