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Załącznik nr 4 do Polityki bezpieczeństwa danych osobowych 

 

INSTRUKCJA WNIOSKOWANIA O WYDANIE ALBO ODWOŁANIE 

UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne  

§ 1 

1. Wszelkie czynności związane z nadawaniem i odwoływaniem upoważnień do 

przetwarzania danych osobowych wykonuje się poprzez system Elektronicznego 

Zarządzania Dokumentami, zwany dalej EZD. 

2. Data podpisania upoważnienia przez Koordynatora Ochrony Danych Osobowych, 

zwanego dalej KODO, jest datą nadania upoważnienia. 

3. Rejestr ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych  

w SGH, zwany dalej rejestrem osób upoważnionych, prowadzi i aktualizuje KODO. 

4. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji wnioskowania o wydanie 

albo odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, zwanej dalej 

Instrukcją wnioskowania. 

 

Rozdział 2 

Wydanie upowa żnienia 

§ 2 

1. Osoba ubiegająca się o udzielenie upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych, składa wniosek w systemie EZD, dokonując kolejno następujących 

czynności:  

1) zakłada nową koszulkę wpisując w tytule: "imię i nazwisko – wniosek dot. 

KODO”; 

2) w otwartej koszulce z menu „Nowy” wybiera wzór "Upoważnienie do 

przetwarzania danych osobowych";  

3) zapoznaje się, a następnie podpisuje oświadczenie zawarte we wzorze 

poprzez wpisanie wielkimi literami pełnego imienia i nazwiska, co jest 

równoznaczne z jego formalnym zaakceptowaniem; 

4) uzupełnia upoważnienie do przetwarzania danych osobowych o imię, nazwisko 

oraz login; 
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5) po zapisaniu dokumentu w EZD zatwierdza go poprzez dwukrotne kliknięcie na 

ikonie „Monit załącznika”; 

6) przekazuje w EZD koszulkę przełożonemu. 

2. Przełożony osoby, o której mowa w ust. 1, po otrzymaniu koszulki z wnioskiem: 

1) weryfikuje zasadność wydania upoważnienia; 

2) wniosek uznany za bezzasadny zwraca w EZD osobie wnioskującej;  

3) prawidłowo sporządzony i zasadny wniosek akceptuje poprzez kliknięcie na 

ikonę "Monit załącznika";  

4) następnie przekazuje koszulkę do KODO. 

3. KODO po otrzymaniu koszulki: 

1) sprawdza czy upoważnienie dla danej osoby nie zostało już wcześniej wydane; 

2) sprawdza poprawność wypełnionego wniosku, a w przypadku błędu przekazuje 

do korekty koszulkę w EZD osobie, której ma być udzielone upoważnienie;  

3) w przypadku uznania, że istnieją okoliczności przemawiające za 

nieudzieleniem tej osobie upoważnienia zwraca koszulkę w EZD przełożonemu 

osoby, której ma być udzielone upoważnienie, z podaniem przyczyny zwrotu; 

4) w przypadku akceptacji wniosku nadaje mu numer i podpisuje elektronicznie 

upoważnienie; 

5) udostępnia koszulkę z podpisanym elektronicznie upoważnieniem 

wnioskującemu i jego bezpośredniemu przełożonemu. 

4. KODO dodaje podpisane upoważnienie do rejestru osób upoważnionych. 

5. Osoba, o której mowa w ust. 1, zamyka koszulkę w EZD.  

6. Dostęp do wydanego upoważnienia zostaje zachowany w systemie EZD  

w zakładce „do wiadomości”. 

 

Rozdział 3 

Wydawanie upowa żnienia dla osób nieposiadaj ących dost ępu do EZD 

§ 3 

1. Osoba wnioskująca o udzielenie upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych, która nie posiada dostępu do EZD, wypełnia i podpisuje (imię  

i nazwisko) oświadczenie na wydrukowanym formularzu wniosku, stanowiącym 

załącznik nr 2 do Instrukcji wnioskowania. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, przekazuje przełożonemu wypełniony i podpisany 

wniosek. 
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3. Przełożony wykonuje jego skan, a następnie inicjuje proces udzielenia 

upoważnienia w EZD; § 2 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio. 

4. Osobie upoważnianej przesyła się dokument upoważnienia w wersji elektronicznej 

za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez przekazanie wydruku dokumentu  

z EZD w postaci "Dokument + uwierzytelnienie na nowej stronie, wersja PDF".  

 

Rozdział 4 

Odwoływanie upowa żnień 

1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych odwołuje się w EZD. Wniosek 

o odwołanie powinien zawierać imię, nazwisko i login osoby, której upoważnienie 

ma być odwołane, oraz datę odwołania nie wcześniejszą niż data przesłanego  

w EZD wniosku. 

2. Wniosek o odwołanie upoważnienia kierowany jest do KODO. 

3. KODO powiązuje koszulkę z wnioskiem o odwołanie do sprawy z nadanym 

upoważnieniem. 

3. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wygasa automatycznie  

z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego SGH z osobą, której upoważnienie 

ma być odwołane, wynikającego z umowy o pracę albo z umowy cywilnoprawnej. 

4. KODO po: 

a) odwołaniu upoważnienia – dokonuje w rejestrze osób upoważnionych 

aktualizacji daty odwołania (cofnięcia) upoważnienia, 

b) pozyskaniu informacji o ustaniu stosunku pracy pomiędzy SGH, a określoną 

osobą – dokonuje zmian w rejestrze osób upoważnionych. 

 


