
M O N I T O R  

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

Warszawa, 17 lutego 2010 r.  Nr 2
 
 

Poz. 38 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 10 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 
z dnia 11 lutego 2010 r. 

 
w sprawie określenia szczegółowych zasad oraz trybu informowania i udostępniania danych 

osobowych podmiotom ustawowo uprawnionym  

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 35 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 
z 2006 r. Nr 7A, poz. 94 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  

§ 1 

1. Wszelkie wnioski dotyczące udostępniania uprawnionym ustawowo podmiotom 
zewnętrznym danych osobowych objętych ochroną danych osobowych wpływające do jednostek 
organizacyjnych uczelni, należy niezwłocznie przekazywać bezpośrednio do Lokalnego Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji LABI. 

2. LABI po zapoznaniu się z wnioskiem zwraca się pisemnie do kierownika odpowiedniej 
jednostki organizacyjnej, która posiada dostęp do zbioru danych osobowych o wskazanie osoby, która 
posiada wiedzę lub dostęp do dokumentów na temat zakresu żądanych informacji.  

3. LABI na podstawie otrzymanych informacji formułuje odpowiedź do podmiotu 
występującego z żądaniem udostępnienia danych. 

§ 2 

1. Udostępnienie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych przepisami 
ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Każdorazowe udostępnienie uprawnionym ustawowo podmiotom zewnętrznym danych 
objętych ochroną danych osobowych podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez LABI.  

§ 3 

1. Wzór wniosku o udostępnienie danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.  

2. Wzór karty rejestru udostępniania uprawnionym ustawowo podmiotom zewnętrznym 
danych objętych ochroną danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Rektor UW: K. Chałasińska-Macukow 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10 Rektora UW z dnia 11 lutego 2010 r.  
w sprawie określenia szczegółowych zasad oraz trybu informowania  

i udostępniania danych osobowych podmiotom ustawowo uprawnionym  

Warszawa, dnia ………………………. r. 

(data wpływu) 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH 
ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH 

Wniosek do (dokładne oznaczenie administratora danych): 

 

Wnioskodawca (nazwa firmy i jej siedziba albo nazwisko, imię i adres zamieszkania 
wnioskodawcy, ew. NIP oraz nr REGON) 
 

Podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych albo wskazanie wiarygodnie 
uzasadnionej potrzeby posiadania danych w przypadku osób innych niż wymienione w art. 29 
ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (możliwe jest dodanie załącznika do wniosku) 
 

Wskazanie przeznaczenia dla udostępnionych danych: 
 

Oznaczenie lub nazwa zbioru, z którego mają być udostępnione dane: 
 

Zakres żądanych informacji ze zbioru (możliwe jest dodanie załącznika do wniosku): 
 

Informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych (możliwe jest dodanie 
załącznika do wniosku): 
 

……………………………………… 
(data, podpis i ew. pieczęć wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 10 Rektora UW z dnia 11 lutego 2010 r.  
w sprawie określenia szczegółowych zasad oraz trybu informowania  

i udostępniania danych osobowych podmiotom ustawowo uprawnionym  
 

Lp. Data 
Nazwa 

instytucji 

Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej,  
nr legitymacji  

służbowej oraz podpis 

Zakres 
udzielanej 
informacji 

Imię, nazwisko 
i podpis osoby 

udzielającej 
informacji 

Podpis 
LABI 

1.        

2.        

3.        

4.        

 
 

 


