
Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2018 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 25 maja 2018 roku 

 

W załączniku do Zarządzenia Nr 125/2014 z dnia 14 października 2014 roku w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. w § 7 ust. 1 słowa: „pełnomocnika ds. administrowania danymi osobowymi” 

zastępuje się słowami: „inspektora ochrony danych,”; 

2. w § 14 ust. 1 zmienia się lit. r i otrzymuje brzmienie: 

„r) informują stosowne służby o wszelkich naruszeniach lub podejrzeniu wystąpienia 

naruszeń, w trybie przewidzianym w aktach prawnych wewnętrznych obowiązujących 

w Uniwersytecie, w szczególności Koordynatora Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji 

pełniącego funkcję Inspektora Ochrony Danych lub pracownika Zespołu 

ds. Bezpieczeństwa Informacji, w zakresie zagadnień związanych z ochroną danych 

osobowych,”; 

3. w § 18 zmienia się lit. d i otrzymuje brzmienie: 

„d) po uzyskaniu akceptacji odpowiednio Rektora lub Kanclerza wniosek kierowany jest 

do Działu Organizacyjno-Prawnego w celu ostatecznej redakcji aktu prawnego, 

w uzgodnieniu od strony merytorycznej z kierującymi jednostkami organizacyjnymi, 

od strony zgodności z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych z Koordynatorem 

Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji pełniącym funkcję Inspektora Ochrony Danych lub 

pracownikiem Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji (w przypadku, gdy stanowiony akt 

dotyczy lub jest związany z procesem przetwarzania danych osobowych albo może mieć 

wpływ na taki proces), a od strony formalnoprawnej z radcą prawnym.” 

4. w § 33 ust. 4 lit. b słowa „pełnomocnika ds. administrowania danymi osobowymi” 

zastępuje się słowami: „inspektora ochrony danych,”; 

5. § 44 otrzymuje brzmienie: 

„ZESPÓŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI  

1. Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji podlega bezpośrednio Rektorowi. 

2. Za prawidłową pracę zespołu odpowiada jego koordynator. 

3. Do zadań Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności: 

a) tworzenie standardów ochrony informacji i danych osobowych w Uniwersytecie oraz 

opracowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej założeń i wytycznych 

normującej przedmiotowy obszar,  

b) wsparcie poszczególnych komórek organizacyjnych Uniwersytetu, w tym Działu 

Informatycznego w procesie wdrożenia oraz stosowania standardów i wymogów 

związanych z bezpieczeństwem informacji i danych osobowych, w tym 

przetwarzanych w systemach informatycznych wykorzystywanych w Uniwersytecie,  

c) udział w pracach związanych z doskonaleniem procesów mających wpływ na sposób 

przetwarzania informacji i danych w poszczególnych komórkach organizacyjnych, 

d) bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie wszelkich 

kwestii związanych z przetwarzaniem informacji i danych,  
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e) bieżąca współpraca z Działem Informatycznym w pracach związanych 

z podniesieniem poziomu zabezpieczeń informacji i danych przetwarzanych 

w systemach informatycznych wykorzystywanych w Uniwersytecie, 

f) monitorowanie wdrożenia i przestrzegania przepisów prawa, w tym RODO, 

i uregulowań z zakresu ochrony informacji i danych, w tym stosowania środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych 

odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną w komórkach 

organizacyjnych Uniwersytetu oraz informowanie o stanie ochrony danych i 

stwierdzonych nieprawidłowościach władz Uniwersytetu, 

g) prowadzenie szkoleń i instruktaży z zakresu ochrony informacji i danych osobowych, 

h) prowadzenie audytów i postępowań sprawdzających, opracowywanie ocen, 

sprawozdań i informacji w zakresie ochrony informacji i danych osobowych oraz 

bezpieczeństwa systemów informatycznych, 

i) prowadzenie lub udział w postępowaniach wyjaśniających w przypadku pozyskania 

informacji o naruszeniach z zakresu ochrony informacji i danych osobowych, 

j)  współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym organem nadzorczym, tj. Urzędem 

Ochrony Danych Osobowych, w zakresie zagadnień związanych z przetwarzaniem 

informacji i danych osobowych, 

k) informowanie Administratora Danych Osobowych, podmiotu przetwarzającego oraz 

pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających 

na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub państw 

członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie, 

l) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz 

monitorowanie jej wykonania, zgodnie z art. 35 RODO.  

4. Działaniem Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji nie są objęte zagadnienia związane 

z ochroną informacji niejawnych w Uniwersytecie, za których realizację odpowiedzialny jest 

Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych.”; 

6. w § 48 ust. 5 lit. c słowa: 

„Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia MSWiA w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzeni i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych,” 

zastępuje się słowami: 

„przepisów prawa powszechnego z zakresu ochrony danych osobowych, w tym 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(tzw. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych/RODO),”; 

7. w § 74 ust. 7 lit. f słowa: 

„Ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych do niej,  

w szczególności Rozporządzenia MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.” 
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zastępuje się słowami: 

„przepisów prawa powszechnego z zakresu ochrony danych osobowych, w tym 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(tzw. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych/RODO).” 

8. Schemat struktury organizacyjnej Uczelni otrzymuje brzmienie nadane 

Załącznikiem A do niniejszego Załącznika. 


