Przepisy prawne związane z
bezpieczeństwem informacji
Szanowni Państwo!
Studiując uczestniczycie w szeregu przedsięwzięć, które są związane
z przetwarzaniem danych osobowych Państwa i Państwa kolegów.
Działania, które podejmujecie w kontakcie z danymi takimi jak imię i nazwisko,
data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu itd. wymagają
zachowania czujności i zastosowania odpowiednich zabezpieczeń.
Ich brak może doprowadzić do takich zdarzeń jak kradzież, zablokowanie czy
udostępnienie danych osobom nieuprawnionym. Wasze dane mogą zostać
w takich sytuacjach wykorzystane np. do oszustw oraz wyłudzeń ﬁnansowych.
Jak możecie chronić swoje dane osobowe? Przede wszystkim zwracajcie uwagę,
komu, gdzie i na jakich warunkach je podajecie. Upewniajcie się, czy
udostępnienie danych, np. adresu, numeru PESEL czy skanu dokumentu
potwierdzającego Waszą tożsamość jest niezbędne oraz bezpieczne. Nie
przekazujcie danych swoich ani kolegów, nie publikujcie ich w mediach
społecznościowych oraz na dyskach dostępnych w „chmurach”. Dane, które
zostaną raz
opublikowane w Internecie stają się jawne.
Pamiętajcie! Przekazując komuś dane lub upubliczniając je dobrowolnie,
świadomie dopuszczacie do nich inne osoby i pozbawiacie się ochrony.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub wątpliwości w obszarze
związanym z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt: iod@ur.edu.pl
Z poważaniem
Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Ustawy:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Akty wykonawcze:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r.

w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji
rejestru zbiorów danych
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r.
w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania
przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa
informacji
Dyrektywy unijne:
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości,
prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów
zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW
Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst
mający znaczenie dla EOG)

Normy prawne związane z bezpieczeństwem informacji zawarte są również
w niewymienionych tutaj aktach prawnych. Przepisy szczegółowe można odnaleźć
także w Kodeksach: Cywilnym, Karnym, Postępowania Administracyjnego, oraz
przepisach regulujących poszczególne działy prawa jak np. prawo zamówień
publicznych, prawo telekomunikacyjne etc. Bogatym źródłem wiedzy w tym zakresie
jest również wykładnia przepisów, instrukcje i zalecenia wydawane przez właściwe
merytorycznie Ministerstwa.

WZÓR OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO OBOWIĄZUJĄCEGO W UR
POLITYKA CZYSTEGO BIURKA
INSTRUKCJA SZYFROWANIA PLIKU
Szkolenie wewnętrzne RODO
Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla Wnioskodawców
i Beneﬁcjentów
Klauzula informacyjna dla studentów UR
Klauzula informacyjna dla pracowników UR
Klauzula Informacyjna RODO dla osób przeprowadzających przewody doktorskie,
postępowania habilitacyjne oraz postępowania o tytuł profesora w UR

Klauzula Informacyjna RODO dla doktorantów UR
Klauzula informacyjna dla autorów publikacji wydawanych przez Wydawnictwo UR
WZORY DRUKÓW
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych UR
Wniosek o przeniesienie danych osobowych
Wniosek o sprostowanie danych osobowych
Wniosek o usunięcie danych osobowych (wniosek o bycie "zapomnianym")
Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z usługami
informatycznymi
Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności - wzór
Klauzula zgody - wzory
W przypadku wątpliwości co do stosowania, bądź właściwego zachowania
zapewniającego właściwe bezpieczeństwo informacji można zwrócić się o pomoc do
Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Rzeszowskiego
mgr Krystian Antochów
ul. Cicha 4/2
tel.: +48 17 872 34 39
+48 17 872 36 46
tel. kom.: 605 509 000
e-mail: iod@ur.edu.pl

