ZARZĄDZENIE Nr 29/2018
REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Politechnice Rzeszowskiej
Na podstawie art. 24 ust. 1 i 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 (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr
119, s. 1) zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadzam do realizacji dokument: „Polityka ochrony danych osobowych w Politechnice
Rzeszowskiej” dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych w Uczelni – stanowiący
załącznik do niniejszego zarządzenia. Dokument ten jest dostępny na stronie Inspektoratu
Ochrony Danych Osobowych
https://iodo.prz.edu.pl/uregulowania-wewnetrzne-prz (po
zalogowaniu i wybraniu zakładki Ogólne zasady ODO).
§2
Przestrzeganie 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 uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO
oraz ustaleń wynikających z dokumentu, o którym mowa w § 1, obowiązuje wszystkich
pracowników Politechniki Rzeszowskiej oraz współpracowników wykonujących zadania na jej
rzecz na podstawie umów cywilnoprawnych, a w szczególności osoby przetwarzające dane
osobowe w zbiorach, których administratorem jest Politechnika Rzeszowska lub które
powierzono Uczelni do przetwarzania.
§3
Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych do realizacji oraz nadzorowania
wykonywania postanowień zawartych w RODO oraz dokumencie, o którym mowa w § 1.
§4
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Inspektorowi Ochrony Danych w Politechnice
Rzeszowskiej.
§5
Tracą moc:
1) Zarządzenie nr 18/2012 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 08 maja 2012 r. w sprawie ochrony danych osobowych kandydatów na studia
w Politechnice Rzeszowskiej,

2) Zarządzenie nr 27/2012 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych
w Politechnice Rzeszowskiej.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski

Otrzymują:
- wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni.

