Monitor Prawny Politechniki Śląskiej
poz. 5
ZARZĄDZENIE NR 2/2018
REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w strukturze Administracji Centralnej

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
1. Z dniem 10 stycznia 2018 roku tworzy się w strukturze Administracji Centralnej,
w bezpośredniej podległości rektora, komórkę organizacyjną o nazwie Biuro
Bezpieczeństwa Informacji i symbolu organizacyjnym RR9.
2. Do zakresu zadań Biura Bezpieczeństwa Informacji należy kierowanie polityką
bezpieczeństwa na Politechnice Śląskiej, a w szczególności:
1) opracowanie, wdrożenie 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) opracowanie 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 szkoleń dla społeczności akademickiej (pracowników, studentów,
doktorantów), zwiększających wiedzę na temat ochrony danych osobowych,
5) monitorowanie w Uczelni przestrzegania przepisów w dziedzinie ochrony danych
osobowych oraz raportowanie naruszeń do organu nadzorczego,
6) dokumentowanie naruszeń ochrony danych osobowych, w tym okoliczności
naruszenia, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych,
7) wykonywanie audytów w jednostkach organizacyjnych Uczelni w zakresie ochrony
danych osobowych,
8) współpraca z organem nadzorczym, w tym pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla
organu nadzorczego,
9) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą,
10) rejestrowanie czynności przetwarzania danych zawierający m. in. informacje takie jak:
a) powody przetwarzania danych,

b) kategorie podmiotów danych,
c) rejestry naruszeń,
d) osoby odpowiedzialne za poszczególne procesy przetwarzania,
e) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
11) cykliczne raportowanie rektorowi stanu bezpieczeństwa informacji.
§2
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.), wprowadza się następującą zmianę:
dodaje się § 42a w brzmieniu:
„§ 42a
Do zakresu zadań Biura Bezpieczeństwa Informacji należy kierowanie polityką
bezpieczeństwa na Politechnice Śląskiej, w szczególności:
1) opracowanie, wdrożenie 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) opracowanie 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 szkoleń dla społeczności akademickiej (pracowników, studentów,
doktorantów), zwiększających wiedzę na temat ochrony danych osobowych,
5) monitorowanie w Uczelni przestrzegania przepisów w dziedzinie ochrony danych
osobowych oraz raportowanie naruszeń do organu nadzorczego,
6) dokumentowanie naruszeń ochrony danych osobowych, w tym okoliczności
naruszenia, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych,
7) wykonywanie audytów w jednostkach organizacyjnych Uczelni w zakresie ochrony
danych osobowych,
8) współpraca z organem nadzorczym, w tym pełnienie funkcji punktu kontaktowego
dla organu nadzorczego,
9) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą,
10) rejestrowanie czynności przetwarzania danych zawierający m. in. informacje takie
jak:
a) powody przetwarzania danych,
b) kategorie podmiotów danych,
c) rejestry naruszeń,
d) osoby odpowiedzialne za poszczególne procesy przetwarzania,
e) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych,
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11) cykliczne raportowanie rektorowi stanu bezpieczeństwa informacji.”.
§3
Schemat struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Rektor PŚ: A. Mężyk
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Schemat struktury organizacyjnej
 komórki i jednostki organizacyjne podlegające rektorowi i prorektorom
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Centrum Biotechnologii
Centrum Kształcenia Kadr
Lotnictwa Cywilnego Europy
Środkowo-Wschodniej

Centrum
Energetyki Prosumenckiej
Centrum Nanotechnologii
Politechniki Śląskiej

RA

Zastępca Kanclerza
Kwestor

Zastępca Kanclerza

w zakresie funkcji
głównego księgowego

Centrum
Edukacyjno-Kongresowe
Politechniki Śląskiej

AK

Centrum Badań i Kształcenia
Specjalistów Transportu
Kolejowego

Kanclerz

AO

RW
RWS
RJO2
RJP1
RJP3
RJP4

Centrum Zaawansowanych
Technologii Bezpieczeństwa
i Obronności

RJP5

Centrum Kultury
Studenckiej
„MROWISKO”

Centrum Inżynierii
Biomedycznej

RJP7

Centrum Popularyzacji
Nauki

Centrum Zdalnej
Edukacji

Centrum Kształcenia
Inżynierów

RJP8

Centrum Nowych
Technologii

Ośrodek Sportu
Politechniki Śląskiej

Wydawnictwo
Politechniki Śląskiej

RJP9

RD
RDS
RD1
RD2

Biblioteka Główna

RJM1

Stanowisko ds.
Infrastruktury i Inwestycji

RJM2

Biuro ds. Obronnych

Studium Języków Obcych

RJP10

RD3

RO
ROS
RO1
RO2

Biuro Karier Studenckich

CKS

RJP2
RJO4
RJO5

Centrum Zarządzania
Projektami

Administracja Osiedla
Studenckiego

Sekretariat

RJP11

Biuro Bezpieczeństwa
Informacji

Centrum Innowacji
i Transferu Technologii

Biuro Planowania,
Analiz Finansowych
i Kontrolingu

Prorektor
ds. Współpracy
z Otoczeniem SpołecznoGospodarczym

RJP13

Biuro Rzecznika
Prasowego

Centrum Komputerowe
Politechniki Śląskiej
Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości
Politechniki Śląskiej

CZP

RR4
RR5

Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych

RR8

Biuro Rzecznika
Patentowego

RR9

RR6

Biuro Promocji

RR7

Biuro Audytora
i Kontroli Wewnętrznej

Biuro Wymiany
Akademickiej

RO3

Centrum Informatyczne

Inspektorat BHP

Biuro ds. Organizacji

RO4

RN3

Biuro Współpracy
z Zagranicą

Dział Spraw Osobowych

Dział Spraw Studenckich
i Kształcenia

RO5

RN2

Biuro Badań Naukowych

Prorektor
ds. Studenckich
i Kształcenia

Sekretariat

RO6

RN1

Biuro Rozwoju

Sekretariat

RJO1

RNS

Sekretariat

Prorektor
ds. Ogólnych

RJP12

RN

Prorektor
ds. Nauki i Rozwoju

RN4

RR1
RR2

Biuro Obsługi Prawnej

RR3

REKTOR

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ

Biuro Rektora

RJP6

R
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CZP1

Biuro Obsługi Projektów
Krajowych

CZP2

Biuro Obsługi Projektów
Strukturalnych

CZP3

Biuro Obsługi Projektów
Międzynarodowych

CZP4

Biuro Obsługi Projektów
Infrastrukturalnych

CZP5

Centrum Zarządzania
Projektami

Biuro Obsługi Projektów
Edukacyjnych

CZP6

CZP
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Biuro Obsługi Finansowej
Projektów
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