
Zarządzenie Nr 2/2018/2019 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 1 października 2018 r. 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 51/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 25 maja 2018 r. dotyczącego wprowadzenia instrukcji regulujących zagadnienia 

ochrony danych osobowych oraz pracy w systemach informatycznych służących do 

przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 
 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz art. 24 ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych RODO)  
 

 

zarządzam, 

co następuje: 
 

§ 1 
 

W załączniku nr 1 do Zarządzenia 51/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji regulujących 

zagadnienia ochrony danych osobowych oraz pracy w systemach informatycznych służących 

do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego wprowadzam 

następujące zmiany: 

 

1.W § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Rektor może udzielić Prorektorom, Dziekanom, Kanclerzowi oraz Dyrektorowi Biblioteki 

pełnomocnictwa do nadawania upoważnień, o których mowa w ust. 1. Pełnomocnictwo takie 

stanowi jednocześnie upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla Pełnomocnika 

we wszystkich zbiorach danych”.  

 

2. § 7 otrzymuje brzmienie: 

„Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych przygotowywane jest w trzech 

egzemplarzach: po jednym dla upoważnianej osoby, wnioskodawcy oraz dla Inspektora 

Ochrony Danych (jeśli upoważnienie nadane zostało przez Rektora) lub dla osoby 

wymienionej w § 3 ust. 3. Jeśli upoważnienie nadawane jest bez wniosku, przygotowuje się je 

w dwóch egzemplarzach: po jednym dla upoważnianej osoby oraz dla Inspektora Ochrony 

Danych (jeśli upoważnienie nadane zostało przez Rektora) lub dla osoby wymienionej w § 3 

ust. 3.” 

 
 

 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

Rektor 
 

 

 

prof. dr hab. Jacek Woźny 
 


