Monitor Prawny Politechniki Śląskiej
poz. 177
ZARZĄDZENIE NR 82/2018
REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie zadań Biura Bezpieczeństwa Informacji

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 2/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie
zmian w strukturze Administracji Centralnej (Monitor Prawny PŚ z 2018 r. poz. 5) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Biuro Bezpieczeństwa Informacji stanowi wsparcie kadrowe Inspektora Ochrony
Danych w wykonywaniu przez niego zadań wynikających z RODO.”,
2) w § 1 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:
„3. Do zadań Biura Bezpieczeństwa Informacji, przy ścisłej współpracy z IOD, należy
w szczególności:
1) opracowywanie i aktualizacja procedur zapewniających bezpieczeństwo
przetwarzania danych osobowych na Politechnice Śląskiej, w tym metod
regularnego testowania, a także ocena ich skuteczności,
2) informowanie i doradzanie w zakresie obowiązków ciążących na
administratorze danych osobowych, Uczelni jako podmiocie przetwarzającym
dane i pracownikach (wdrożenie odpowiednich i skutecznych środków
technicznych oraz organizacyjnych mających zabezpieczyć ochronę informacji
i danych osobowych),
3) opracowywanie klauzul informacyjnych w zakresie pozyskiwania danych
osobowych, zawierających m.in.: informacje o podstawie prawnej
przetwarzania, okresie przechowywania danych, prawie do ich przenoszenia,
prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawie do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych,
4) przeprowadzanie na zlecenie IOD szkoleń dla społeczności akademickiej
(pracowników, studentów, doktorantów), zwiększających wiedzę na temat
ochrony danych osobowych,
5) monitorowanie przestrzegania w Uczelni przepisów w dziedzinie ochrony
danych osobowych,
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6) dokumentowanie naruszeń ochrony danych osobowych, w tym okoliczności
naruszenia, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych,
7) wykonywanie na zlecenie IOD audytów w jednostkach organizacyjnych
Uczelni w zakresie ochrony danych osobowych.”,
3) w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Śląskiej, stanowiącym załącznik do
zarządzenia nr 55/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie
Regulaminu organizacyjnego administracji Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ
z 2017 r. poz. 57, z późn. zm.) § 42a otrzymuje brzmienie określone w pkt 2 niniejszego
zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Rektor PŚ: A. Mężyk
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