
BSP.021.23.2020        

 

Zarządzenie Nr 157/20 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku  

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. 

U.2020.85) w związku z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 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),  

 

zarządza się, co następuje: 

 

§1.  

1. Wyznacza się Pana Roberta Kwaśniewskiego na Inspektora Ochrony Danych 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. 

2. Zakres czynności dla Inspektora Ochrony Danych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia. 

§2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku.  

 
Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 



do Zarządzenia Nr 157/20 

Rektora PUZ we Włocławku  

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

 

Zakres czynności Inspektora Ochrony Danych w Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku 

Nadzorowanie systemu ochrony danych osobowych z należytym uwzględnieniem ryzyka 

związanego z operacjami przetwarzania: 

a) monitorowanie przestrzegania w Uczelni przepisów 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 innych przepisów związanych z ochroną danych osobowych, 

w tym przepisów wewnętrznych obowiązujących w Uczelni;  

b) zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych  w Uczelni oraz nadzór 

nad przetwarzaniem tych danych;  

c) informowanie Rektora oraz pracowników Uczelni o obowiązkach, wynikających z  

przepisów prawa, dotyczących ochrony danych osobowych i doradztwo w tych sprawach;  

d) organizacja i przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie operacji przetwarzania 

danych osobowych oraz powiązane z tym audyty;  

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych;  

f) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich 

sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem 

przysługujących im praw; 

g) prowadzenie dokumentacji w zakresie ochrony i przetwarzania danych, w tym 

wymaganych rejestrów; 

h) opiniowanie projektów aktów wewnętrznych, umów i innych dokumentów w zakresie 

ochrony danych, 

i) zgłaszanie naruszeń bezpieczeństwa do Rektora, organu nadzoru oraz osób, których 

dane dotyczą. 

 

 


