
Aneks nr 1
z dnia 13 grudnia 2010 r.

do Zarządzenia Nr 38/2009/2010
Rektora AWF Warszawa

z dnia 22 czerwca 2010 roku

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 zmiany w Zarządzeniu Nr 
38/2009/2010 Rektora AWF Warszawa z dnia  22 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia 
zasad ochrony danych osobowych w AWF Warszawa.

§ 1

1. Zmianie ulega treść Załącznika nr 2 do niniejszego Zarządzenia - „Wykaz zbiorów danych 
osobowych  i  stosowanych  programów w systemie  informatycznym Uczelni”,  zgodnie  z 
Załącznikiem nr 1 do niniejszego Aneksu

2. Zmianie ulega treść Załącznika nr 4 do niniejszego Zarządzenia - ”Opis struktury zbiorów 
danych osobowych”, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Aneksu.

3. Zmianie ulega treść Załącznika nr 9 do niniejszego Zarządzenia - ”Instrukcja zarządzania 
systemami  informatycznymi  w Uczelni”,  zgodnie  z  Załącznikiem nr 3  do  niniejszego 
Aneksu.

4. Zmianie ulega treść Załącznika nr 10 do niniejszego Zarządzenia - ”Instrukcja określająca 
szczegółowe  warunki  techniczne  i  organizacyjne  urządzeń  systemów  informatycznych 
służące do przetwarzania danych osobowych”, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego 
Aneksu.

5.  Wprowadza się Załącznik nr 11 do Zarządzenia Rektora Nr 38/2009/2010 -  ”Przepływ 
danych  osobowych  na  poziomie  zbiorów i  poza  Uczelnię”  w brzmieniu  określonym w 
Załączniku nr 5 do niniejszego Aneksu.

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.



§ 3

Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania.
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