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Zarządzenie nr 1/2019 

Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

z dnia 17 stycznia 2019 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2018 Rektora Chrześcijańskiej Akademii 

Teologicznej w Warszawie  

z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1668), celem realizacji przepisów prawnych zawartych w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z dnia 04.05.2016), zwanym dalej „RODO”, i w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą”, oraz 

rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych 

osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024), zwanym dalej „rozporządzeniem”, w zarządzeniu  

nr 2/2018 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. w 

sprawie ochrony danych osobowych (RODO) wprowadza się następujące zmiany: 

 

§ 1 

 

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 3 

1. Obowiązki Inspektora ochrony danych powierzam Izabeli Kochan. 

2. Obowiązki Administratora systemów powierzam Samodzielnemu referentowi ds. informatyki – 

Michałowi Popławskiemu. 

3. Ewidencję osób zatrudnionych przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych prowadzi 

Izabela Kochan.”. 

 

2. § 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 5 

Zobowiązuję Inspektora ochrony danych – Izabelę Kochan do corocznej kontroli realizacji niniejszego 

zarządzenia.”. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

(-) ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT 

Rektor ChAT  

 

 

otrzymują: 

1) wszyscy pracownicy Uczelni, 

2) czytelnia, pokój profesorski (do wglądu) 


