Monitor Prawny Politechniki Śląskiej
poz. 154
ZARZĄDZENIE NR 65/2018
REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej

Na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 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 (RODO), w związku z § 9 zarządzenia nr 46/2018 Rektora
Politechniki Śląskiej z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych na
Politechnice Śląskiej (RODO) (Monitor Prawny PŚ z 2018r. poz. 102), zarządza się, co następuje:
§1
1. Mając na uwadze prawidłową realizację obowiązków wynikających z RODO, w celu
maksymalizacji poziomu bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych na
Politechnice Śląskiej, wyznaczam  dr Martę Macełko  do pełnienia funkcji inspektora
ochrony danych (IOD) na Politechnice Śląskiej.
2. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować pod adresem mailowym
iod@polsl.pl.
§2
1. Do zadań inspektora danych osobowych należy w szczególności:
1) informowanie rektora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe,
o spoczywających na nich obowiązkach wynikających z RODO, innych przepisów Unii
lub państw członkowskich o ochronie danych oraz przepisów wewnętrznych
i doradzanie im w tej sprawie,
2) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii i państw członkowskich
o ochronie danych oraz przyjętych przez Uczelnię lub podmiot przetwarzający polityk
w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków,
3) działanie zwiększające świadomość, w tym szkolenia osób uczestniczących
w operacjach przetwarzania danych osobowych,
4) udzielanie na żądanie rektora zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz
systematyczne monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO,
5) współpraca i pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego
w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z uprzednimi
konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach
prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach,
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6) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane przetwarzane są na
Politechnice Śląskiej, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych
osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących im praw na mocy RODO,
7) prowadzenie centralnego rejestru czynności przetwarzania danych osobowych na
Politechnice Śląskiej.
IOD wypełnia swoje zadania, po przeprowadzeniu analizy ryzyka naruszeń związanych
z operacjami przetwarzania danych osobowych, mając na uwadze charakter, zakres,
kontekst i cele przetwarzania.
IOD zobowiązuje się ponadto do:
1) informowania rektora o przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych,
2) prowadzenia postępowań wyjaśniających w przypadku podejrzenia naruszenia
i naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych,
3) corocznych przeglądów Polityki oraz jej aktualizowania stosownie do potrzeb.
IOD może w porozumieniu z rektorem przeprowadzić wewnętrzny audyt zgodności
przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.
Przeprowadzenie audytu wymaga uzgodnienia jego zakresu z osobami objętymi audytem.
Corocznie do dnia 30 kwietnia IOD przygotowuje i przekazuje rektorowi sprawozdanie
roczne z funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych na Politechnice Śląskiej.

§3
Inspektor ochrony danych wykonuje swoje obowiązki, o których mowa w § 2, przy pełnym
wsparciu i zaangażowaniu pracowników Biura Bezpieczeństwa Informacji.
§4
Zobowiązuje się wszystkich pracowników Politechniki Śląskiej, w szczególności osoby pełniące
funkcje kierownicze, do pełnej współpracy z IOD w zakresie realizowanych przez niego zadań.
§5
Inspektor ochrony danych zobowiązany jest do zachowania tajemnicy i poufności co do
wykonywania swoich zadań.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor PŚ: A. Mężyk
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