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Załącznik nr 2 do Polityki bezpieczeństwa danych osobowych 
 

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZADANIA ZWI ĄZANE 
Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH 

W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 

 

§ 1 

Ochrona danych osobowych jest procesem ciągłym, realizowanym przy współdziałaniu 

całej społeczności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zwanej dalej SGH lub 

Uczelnią. 

§ 2 

1. Wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe w SGH zobowiązane są do: 

1) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących tego 

przetwarzania; 

2) postępowania zgodnie z ustaloną przez Administratora Polityką 

bezpieczeństwa danych osobowych i innymi wewnętrznymi aktami prawnymi 

SGH; 

3) posiadania imiennego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; 

4) zachowania danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia  

w tajemnicy; 

5) zgłaszania przełożonemu, właściwemu Administratorowi Systemu 

Informatycznego oraz Inspektorowi Ochrony Danych incydentów lub podejrzeń 

wystąpienia incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych 

osobowych oraz niewłaściwym funkcjonowaniem systemów.  

2. W przypadku naruszenia przepisów lub zasad postępowania dana osoba podlega 

odpowiedzialności służbowej. 

§ 3 

1. Rektor wyznacza Koordynatora Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej 

KODO, odpowiedzialnego za realizację zadań związanych z przestrzeganiem 

przepisów o ochronie danych osobowych w SGH.  

2. Do zadań KODO w szczególności należy: 
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1) przygotowywanie projektów zarządzeń, instrukcji i wytycznych w zakresie ochrony 

danych osobowych i bezpieczeństwa informacji; 

2) koordynowanie zadań związanych z realizacją praw osób, których przetwarzane 

dane osobowe dotyczą; 

3) koordynowanie zgłoszeń incydentów bezpieczeństwa organowi nadzorczemu; 

4) koordynowanie zadań związanych z corocznym przeglądem bezpieczeństwa 

danych osobowych; 

5) opiniowanie umów dotyczących udostępniania lub powierzenia przetwarzania 

danych osobowych podmiotom zewnętrznym lub osobom, które nie są 

pracownikami SGH; 

6) nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w SGH w imieniu 

Administratora; 

7) prowadzenie ewidencji i wykazów, w tym rejestru osób upoważnionych, oraz 

rejestru czynności przetwarzania. 

§ 4 

1. Rektor wyznacza Inspektora Danych Osobowych, zwanego dalej IOD, 

odpowiedzialnego za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych 

osobowych w SGH. 

2. Do zadań IOD należy w szczególności: 

1) informowanie Administratora, podmiotów przetwarzających oraz pracowników 

SGH, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na 

nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych  

i doradzanie im w tej sprawie; 

2) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych 

osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych, w tym podział 

obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu 

uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty; 

3) udzielanie na żądanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych 

osobowych oraz monitorowanie jej wykonania, zgodnie z art. 35 RODO; 

4) prowadzenie w imieniu Administratora, na podstawie upoważnienia, 

korespondencji z organem nadzorczym, o którym mowa w art. 51 RODO.  

3. IOD podlega bezpośrednio Rektorowi. 

 



3 

§ 5 

1. Za realizację przestrzegania przepisów prawnych oraz zapewnienie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych dotyczących przetwarzania danych 

osobowych w poszczególnych obszarach funkcjonowania Uczelni odpowiedzialne 

są osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi, zgodnie ze strukturą 

organizacyjną Uczelni. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są odpowiedzialne za: 

1) kierowanie do KODO wniosków o nadanie lub wycofanie upoważnień do 

przetwarzania danych osobowych dla osób bezpośrednio im podległych 

służbowo lub za których działania odpowiadają merytorycznie; 

2) zabezpieczanie danych osobowych w kierowanych przez nie jednostkach, 

zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;  

3) zgłaszanie do KODO potrzeb utworzenia lub aktualizacji czynności 

przetwarzania; 

4) udzielanie, w porozumieniu z KODO, wymaganych przepisami prawa informacji 

osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą; 

5) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących przetwarzania i ochrony danych 

osobowych; 

6) przeprowadzanie, na żądanie Administratora, analiz ryzyka ochrony danych 

osobowych oraz przedstawianie na ich podstawie propozycji w zakresie 

stosowania środków technicznych i przedsięwzięć organizacyjnych w celu 

zapewnienia skutecznej ochrony przetwarzania danych; 

7) spełnianie wymagań ochrony danych osobowych ujętych w § 6, w przypadku 

kierowania jednostką, która realizuje tę ochronę we własnym zakresie lub 

korzysta z usług informatycznych świadczonych przez osoby trzecie bez 

pośrednictwa Centrum Otwartej Edukacji lub Centrum Technologii 

Informatycznych. 

3. Za przestrzeganie przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz 

wykonanie czynności, o których mowa w ust. 2, w przypadku komisji, zespołu, 

organizacji lub innego podmiotu niebędącego jednostką organizacyjną SGH, 

odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej SGH, która obsługuje te podmioty 

administracyjnie, albo której merytorycznie podlega dany zakres działalności. 
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§ 6 

1. Jednostki informatyczne wykonują czynności związane z ochroną danych 

osobowych w podległych im systemach informatycznych. 

2. Do zadań kierownika jednostki informatycznej w szczególności należy: 

1) wyznaczanie Administratorów Systemów Informatycznych, zwanych dalej ASI, 

do realizacji zadań z zakresu zarządzania usługami informatycznymi, które 

jednostka udostępnia; 

2) dostosowywanie do wymagań przepisów prawa usług informatycznych, które 

jednostka udostępnia; 

3) planowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych i technicznych elementów 

bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemach 

informatycznych; 

4) nadzorowanie technicznego zabezpieczania i odpowiedniego wyposażenia 

pomieszczeń, w których znajdują się serwery; 

5) zapewnienie w umowach zawieranych z dostawcami usług informatycznych,  

w zakresie posiadanych pełnomocnictw, przestrzegania przepisów RODO. 

3. Do zadań ASI należy techniczne zarządzanie (administrowanie) systemami,  

w których przetwarzane są dane osobowe, a w szczególności: 

1) przyznawanie identyfikatorów i uprawnień do uwierzytelniania użytkowników 

systemu, w którym przetwarza się dane osobowe, a także ich aktualizacja; 

2) instalowanie, aktualizowanie i konfigurowanie oprogramowania systemowego  

i aplikacyjnego oraz urządzeń używanych do przetwarzania danych osobowych, 

o ile czynności te nie są wykonywane przez upoważnionych przedstawicieli 

dostawcy systemu informatycznego na podstawie zawartej umowy; 

3) instalowanie i aktualizowanie oprogramowania antywirusowego;  

4) przeciwdziałanie naruszeniom lub powstaniu zagrożenia bezpieczeństwa 

danych osobowych przetwarzanych w systemie;  

5) tworzenie, rejestrowanie, przechowywanie i archiwizowanie kopii zapasowych 

baz danych osobowych;  

6) przygotowywanie urządzeń, dysków i innych elektronicznych nośników 

informacji, zawierających dane osobowe do: likwidacji, przekazania innemu 

podmiotowi, konserwacji lub naprawy;  
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7) reagowanie na naruszenia bezpieczeństwa i ich obsługa zgodnie z procedurą 

postępowania w sprawie naruszeń ochrony danych; 

8) wykonywanie bieżącej konserwacji i przeglądów systemu informatycznego. 

§ 7 

1. Do zadań Działu Zarządzania Nieruchomościami, zwanego dalej DZN, należy 

zapewnienie adekwatnej do zagrożeń ochrony fizycznej pomieszczeń i obiektów, 

które tworzą obszar przetwarzania danych osobowych w SGH. 

2. DZN realizuje wymagania dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych 

przez daną jednostkę organizacyjną SGH na zaakceptowany przez kanclerza 

wniosek właściwego kierownika jednostki lub IOD. 


