
K O M U N I K A T 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 marca 2018 r. 

 

o powołaniu Zespołu do spraw przygotowania systemu ochrony danych 

osobowych w Uniwersytecie Wrocławskim zgodnie z wymaganiami RODO 

 

Na podstawie § 21 ust. 2 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego powołuję Zespół 

do spraw przygotowania systemu ochrony danych osobowych w Uniwersytecie 

Wrocławskim zgodnie z wymaganiami RODO, w następującym składzie: 

 

 

przewodniczący: prof. dr hab. Robert OLKIEWICZ 

Dyrektor ds. informatycznych 

 

zastępca  

przewodniczącego: dr Krzysztof ZIEMBA 

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych - 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

 

członkowie:  mgr Urszula BRODA 

    kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej 

 

    mgr Dominika BUCZKOWASKA 

    kierownik Biura Zawodowej Promocji Studentów  

i Absolwentów – Biuro Karier 

 

mgr Lilla FILIPEK 

    zastępca Kwestora 

 

mgr Małgorzata GREGIER-GŁOWACKA 

kierownik Działu Nauczania 

 

mgr inż. Wojciech KASZUBA 

    kierownik Zespołu Infrastruktury Teleinformatycznej 

 

dr Edward ŁAZOR 

kierownik Działu Usług Informatycznych  

 

mgr Ewa MAJEWSKA-MACHAJ 

koordynator Biura Radców Prawnych 

 

mgr inż. Tomasz MOSKAL 

kierownik Zespołu Aplikacji Komputerowych 

 

mgr Rafał MUSIAŁ 

kierownik Działu Organizacyjnego 

 

mgr Katarzyna PRZYBYLSKA 

specjalista w Dziale Badań Naukowych 

 

mgr Elżbieta SOLAREWICZ 

kierownik Działu Spraw Pracowniczych 

 

mgr Barbara STARNAWSKA 

zastępca Kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych 



 

mgr Anna SZULC 

kierownik Działu Spraw Studenckich 

 

mgr Krzysztof WYSOKIŃSKI 

kierownik Oddziału Komputeryzacji Biblioteki Uniwersyteckiej  

 

mgr inż. Monika ZIELONKA 

kierownik Działu Informatycznych Systemów Obsługi Studiów 

 

oraz 

mgr Urszula ŁUPKOWSKA-BUGAJ 

kierownik Biura Audytu Wewnętrznego (z głosem doradczym) 

 

 

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie, zgodnego z wymaganiami RODO oraz innymi 

przepisami, systemu ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Wrocławskim,  

a w szczególności: 

1/ opracowanie procedur przestrzegania zasad zawartych w RODO; 

2/ opracowanie procedur zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą; 

3/ przygotowanie do wypełniania przez Uczelnię obowiązków administratora i podmiotu 

przetwarzającego, w tym m.in: 

a/ przeprowadzenie inwentaryzacji procesów przetwarzania danych osobowych oraz   

stworzenie procedur rejestrowania czynności przetwarzania, 

b/ przeprowadzenie identyfikacji, analizy i oceny ryzyka wiążącego się  

z przetwarzaniem danych osobowych oraz wdrożenie odpowiednich środków, 

zapewniających właściwy stopień bezpieczeństwa danych osobowych w systemach 

przetwarzania Uniwersytetu Wrocławskiego zgodnie z wymaganiami RODO,  

a także zapewnienie funkcjonowania systemów przetwarzania Uniwersytetu 

Wrocławskiego, zgodnie z innymi, niż odnoszące się do bezpieczeństwa, 

przepisami RODO, 

c/ opracowanie procedur zgłaszania naruszeń do organu nadzorczego oraz 

powiadomień osób o naruszeniach; 

4/ przygotowanie projektu zarządzenia dotyczącego przepływu danych osobowych w UWr 

oraz ochrony osób w związku z przetwarzaniem takich danych. 

 

 

Traci moc komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 stycznia 2018 r.  

o powołaniu Zespołu do spraw zapewnienia w systemach informatycznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego bezpieczeństwa danych osobowych oraz funkcjonalności zgodnie  

z wymaganiami RODO. 

 

 

 

 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

  R E K T O R 


