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Poz. 70 

ZARZĄDZENIE NR 28 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 17 lutego 2020 r. 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 100 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  

z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 
Uniwersytetu Warszawskiego 

Na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW  
z 2019 r. poz. 190) zarządza się, co następuje: 

§ 1 
W zarządzeniu nr 100 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 września 

2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego 
(Monitor UW z 2019 r. poz. 274 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Warszawskiego w § 30 po pkt 1 

dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) Działu Organizacji Zasobów Informacyjnych”; 
2) w załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego 

w punkcie VI. Jednostki organizacyjne administracji ogólnouniwersyteckiej po 
pkt 33 dodaje się pkt 33a w brzmieniu: „33a) Dział Organizacji Zasobów 
Informacyjnych”; 

3) w załączniku nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego 
po § 33 dodaje się § 33a w brzmieniu: 

„§ 33a 
Dział Organizacji Zasobów Informacyjnych 

Do zakresu działania Działu Organizacji Zasobów Informacyjnych (DOZI) 
należy: 
1) monitorowanie przestrzegania przepisów regulujących ochronę danych 

osobowych oraz regulacji w zakresie bezpieczeństwa informacji; 
2) ocena efektywności funkcjonujących systemów przetwarzania informacji  

i danych osobowych; 
3) prowadzenie bieżącej kontroli funkcjonowania wszystkich jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu pod kątem zapewnienia należytej ochrony 
informacji i danych osobowych; 

4) wydawanie opinii i udzielanie porad oraz konsultacji w zakresie prawidłowego 
przetwarzania informacji i danych osobowych; 

5) prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadkach podejrzenia naruszenia 
lub naruszenia bezpieczeństwa informacji i danych osobowych; 
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6) koordynacja udostępniania informacji publicznej; 
7) opracowywanie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony 

danych osobowych; 
8) udzielanie wsparcia w zakresie dotyczącym tajemnic prawnie chronionych; 
9) prowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych 

osobowych; 
10) wykonywanie zadań zleconych przez Rektora.  

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r. 

Rektor UW: M. Pałys 
 


