
 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE 

 

Nr 22/2018 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 27 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie zasad współpracy z podmiotami zewnętrznymi w obszarze związanym                 

z dostępem do danych osobowych oraz zawierania umów powierzenia  

przetwarzania danych osobowych  

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) w związku z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (RODO), 

 

zarządzam: 

§ 1 

1. Uniwersytet może nawiązywać współpracę w podmiotami zewnętrznymi w zakresie 

realizacji usług związanych z dostępem do danych osobowych zarówno w przypadku, 

gdy to Uniwersytet zleca realizację tych usług jako administrator danych osobowych, jak 

i w sytuacji zlecenia tego typu usług przez podmiot zewnętrzny będący administratorem 

danych osobowych.  

2. Zasady współpracy i zawierania umów z podmiotem przetwarzającym oraz 

proponowany wzorzec umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stosowany 

w przypadku, gdy Uniwersytet zleca usługi podmiotom zewnętrznym jako administrator 

danych osobowych zostały uregulowane w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych 

stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu ochrony danych osobowych. Niniejsze 

zarządzenie ma na celu doprecyzowanie przedmiotowych uregulowań oraz 

sprecyzowanie zasad postępowania w przypadku zlecania usług związanych z dostępem 

do danych osobowych Uniwersytetowi jako podmiotowi przetwarzającemu przez 

podmiot zewnętrzny będący administratorem danych osobowych (np. w związku                      

z realizacją projektów, badań).    

 

 

 

 



§ 2 

1. W przypadku realizacji przez Uniwersytet zadań związanych z dostępem do danych 

osobowych, których administratorem jest podmiot zewnętrzny zlecający zadania 

Uniwersytet będzie podmiotem przetwarzającym działającym w imieniu i na rzecz 

podmiotu zlecającego będącego administratorem danych osobowych.  

2. Przetwarzanie danych przez Uniwersytet jako podmiot przetwarzający może odbywać się 

wyłącznie na postawie umowy lub innego instrumentu prawnego, (tzw. umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych) lub innego instrumentu prawnego, które 

podlegają przepisom prawa powszechnego i wiążą administratora danych osobowych               

i podmiot przetwarzający, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter                

i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, 

obowiązki i prawa administratora danych osobowych, a także stanowią w szczególności, 

że podmiot przetwarzający: 

1) przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora 

danych osobowych – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakładają na 

niego przepisy prawa powszechnego, którym podlega podmiot przetwarzający,                   

w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający 

informuje administratora danych osobowych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo 

nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny,  

2) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały 

się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu 

obowiązkowi zachowania tajemnicy,  

3) podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące odpowiedni 

poziom ochrony danych przewidziane w art. 32 RODO,  

4) przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego,  

5) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga 

administratorowi danych osobowych poprzez odpowiednie środki techniczne                       

i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, której 

dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w RODO,  

6) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 

administratorowi danych osobowych wywiązać się z obowiązków dotyczących 

bezpieczeństwa danych osobowych wynikających z art. 32 - 36 RODO, w tym 

dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania (obowiązek wdrożenia odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych), zgłaszania naruszeń ochrony danych 

osobowych organowi nadzorczemu, zawiadamiania osoby, której dane dotyczą,                  

o naruszeniu ochrony danych osobowych, dokonywania oceny skutków dla ochrony 

danych oraz uprzednich konsultacji z organem nadzorczym przetwarzania danych 

osobowych w przypadku, gdy ocena skutków dla ochrony danych wskaże wysokie 

ryzyko przetwarzania, a nie zostaną zastosowane środki w celu minimalizacji ryzyka,   

7) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, 

zależnie od decyzji administratora danych osobowych, usuwa lub zwraca mu wszelkie 

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba, że przepisy prawa 

nakazują ich przechowywanie,  

8) udostępnia administratorowi danych osobowych wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym punkcie oraz umożliwia 



administratorowi danych osobowych lub audytorowi upoważnionemu przez niego 

przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich, przy czym                 

w przypadku, gdy podmiot przetwarzający uzna, iż wydane mu polecenie stanowi 

naruszenie RODO lub innych przepisów prawa powszechnego niezwłocznie informuje 

o powyższym administratora danych osobowych.   

3. Zasady współpracy pomiędzy Uniwersytetem a administratorem danych oraz wzorce 

umów lub inne instrumenty prawne, w oparciu, o które realizowane będą usługi związane 

z dostępem do danych osobowych należy opiniować u Inspektora Ochrony Danych.  

4. Jednostki organizacyjne Uniwersytetu merytorycznie odpowiedzialne za współpracę 

z podmiotem trzecim będącym administratorem danych osobowych i zawarcie umowy 

zobowiązane są do nadzoru nad tymi umowami i prowadzenia rejestru umów 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

5. Dopuszczalne jest niezawieranie odrębnych umów powierzenia, jeśli w umowie głównej 

o realizację usług/porozumieniu z podmiotem zawarte będą wszystkie niezbędne zapisy 

dotyczące kwestii powierzenia przetwarzania danych osobowych. W przypadkach 

opisanych w niniejszym ustępie w rejestrze umów, o którym mowa w ust. 4, należy 

odnotować umowę główną/porozumienie o realizację usług.  

6. W przypadku realizacji usług związanych z dostępem do danych osobowych przez 

Uniwersytet jako podmiot przetwarzający jednostkę organizacyjną Uniwersytetu 

merytorycznie odpowiedzialną za współpracę z podmiotem trzecim będącym 

administratorem danych osobowych zobowiązuje się do prowadzenia rejestru czynności 

przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami art. 30 ust. 2 RODO.                        

W przypadku realizacji zadań na rzecz różnych podmiotów będących administratorami 

danych osobowych dla każdego z tych podmiotów prowadzony jest odrębny rejestr. 

Wzór rejestru przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3 

Niniejsze Zarządzenie stanowi regulację uzupełniającą unormowania wprowadzonego 

pismem okólnym nr 15/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie sposobu postępowania 

przy zawieraniu przez Uniwersytet porozumień/umów/listów intencyjnych z podmiotami 

zewnętrznymi, w tym z podmiotami zagranicznymi oraz umów powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, na jego mocy zastępuje się również słowa „Administratora 

Bezpieczeństwa Informacji” użyte w § 3 ust. 2 i ust. 4 ww. pisma okólnego słowami 

„Inspektor Ochrony Danych”. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. 
     

         R E K T O R  

 

 

 

        prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


