
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Zarządzenie nr 55 /2022 

      Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 26 września 2022 r. 

 

w sprawie procedury udostępniania danych osobowych, których administratorem jest 

Politechnika Warszawska 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem 

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 (ogólnym rozporządzeniem                          

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), postanawia się,  

co następuje: 
 

§ 1 

1. Politechnika Warszawska jako administrator (danych osobowych) może udostępnić dane 

osobowe po spełnieniu warunków określonych w zarządzeniu, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Politechnika Warszawska nie udostępnia danych osobowych osobom fizycznym 

nieprowadzącym działalności gospodarczej. 

3. Udostępnienie danych osobowych, w rozumieniu zarządzenia, oznacza przekazanie przez 

PW danych osobowych, których administratorem jest PW innemu podmiotowi, który  

w momencie ich przekazania staje się ich administratorem, w tym samodzielnie decyduje 

o celach i sposobach przetwarzania tych danych.  

4. PW udostępnia dane osobowe w następujących przypadkach: 

1) na wniosek podmiotów, o których mowa w § 3, 

2) po uzyskaniu zgody, o której mowa w § 2, 

3) w zakresie wskazanym w § 4 i § 5, albo 

4) na podstawie decyzji Rektora PW o udostępnieniu danych osobowych jako 

administratora (danych osobowych), lub osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwo 

– w pozostałych przypadkach.  

 § 2 

1. Warunkiem udostępnienia danych osobowych podmiotom innym niż osoba, której dane 

osobowe dotyczą, jest uzyskanie jej zgody na udostępnienie danych osobowych, zwanej 

dalej „zgodą”, której wzór stanowi załącznik do zarządzenia.  

2. Zgoda może zostać udzielona przez osobę, której dane osobowe dotyczą w następujący 

sposób: 

1) poprzez podpisanie i złożenie osobiście lub przez pełnomocnika, w przypadku:  

a) studentów PW – w dziekanacie właściwego wydziału, 

b) absolwentów PW – w Dziale Ewidencji Studentów, 

c) byłych studentów PW – w Dziale Ewidencji Studentów, 

d) doktorantów – w Dziale Obsługi Doktorantów, 

e) absolwentów studiów doktoranckich/szkoły doktorskiej PW – w Dziale Obsługi 

Doktorantów, 

f) byłych doktorantów/osób, które ukończyły kształcenie w szkole doktorskiej PW  

– w Dziale Obsługi Doktorantów, 

g) uczestników studiów podyplomowych PW – we właściwej jednostce 

organizacyjnej PW,  

h) byłych uczestników studiów podyplomowych PW – we właściwej jednostce 

organizacyjnej PW,  

i) uczestników kursów i szkoleń – we właściwej jednostce organizacyjnej PW,  

 



j) byłych uczestników kursów i szkoleń – we właściwych jednostkach 

organizacyjnych PW,  

k) pracowników PW – w Biurze Spraw Osobowych/Dziale Spraw Osobowych, 

l) byłych pracowników PW – w Biurze Spraw Osobowych/Dziale Spraw Osobowych,  

m) emerytów i rencistów PW – w Biurze Spraw Osobowych/Dziale Spraw 

Osobowych/Dziale Socjalnym,  

n) osoby wykonującej określone zadania na podstawie umów cywilno-prawnych –  

w jednostkach organizacyjnych zawierających ww. umowy 

         – przy czym pracownik PW przyjmujący zgodę ma obowiązek zweryfikować 

tożsamość osoby składającej zgodę; 

2) za pomocą platformy ePUAP – po potwierdzeniu tożsamości osoby, której dane 

osobowe dotyczą profilem zaufanym albo podpisem osobistym; 

3) poprzez przesłanie mailem na adres właściwej jednostki PW – w tym przypadku zgoda 

musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

4) poprzez przekazanie oryginału zgody za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa 

dyplomatycznego lub urzędu konsularnego; 

5) poprzez przesłanie oryginału zgody z podpisem poświadczonym notarialnie albo 

podpisem poświadczonym przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.   

3. Oryginały zgód przechowuje jednostka właściwa zgodnie z ust. 2 pkt 1.  

§ 3 

Politechnika Warszawska, jako administrator danych osobowych, zobowiązana jest  

do udostępnienia danych osobowych na wniosek podmiotów upoważnionych na podstawie 

przepisów prawa. 

§ 4 

W przypadku, gdy postanowienia zawartej umowy, której stroną jest Politechnika Warszawska, 

będą zobowiązywały PW do udostępnienia danych osobowych, których administratorem jest 

Politechnika Warszawska, właściwa jednostka PW może udostępnić dane osobowe,  

po przeanalizowaniu zasadności udostępnienia tych danych, oraz pod warunkiem, że: 

1) osoba, której dane osobowe dotyczą jest stroną umowy, a udostępnienie zostało określone 

w umowie, albo 

2) osoba, której dane osobowe dotyczą nie jest stroną umowy, ale bierze udział  

w przedsięwzięciu, w którym zostały określone zasady przetwarzania danych osób 

uczestniczących oraz osoby te zaakceptowały zasady przetwarzania ich danych 

osobowych (w odniesieniu do przedmiotowego przedsięwzięcia), w formie 

zapewniającej rozliczalność.  

§ 5 

Politechnika Warszawska może udostępniać wyłącznie służbowe dane kontaktowe 

pracowników PW (imię, nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail) w celu 

realizacji obowiązków służbowych.  

§ 6 

Traci moc zarządzenie nr 30/2022 Rektora PW z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie procedury 

udostępniania danych osobowych studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                   REKTOR 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba  
                                                                                   
 



 

 

 Załącznik do zarządzenia nr 55 /2022 Rektora PW 

 

Wzór  

Template 

  

…………………………………………. 
imię i nazwisko 

name and surname 

 

…………………………………………. 
data urodzenia 

date of birth 

 

…………………………………………. 
wydział/jednostka 

faculty/unit 
 

 

Zgoda na udostępnienie danych osobowych przez Politechnikę Warszawską 

Consent to the provision of personal data by the Warsaw University of Technology 

 

 

Ja, niżej podpisana/-y, wyrażam zgodę na udostępnienie przez Politechnikę Warszawską,  

z siedzibą przy Placu Politechniki 1, 00-661 Warszawa, jako administratorowi moich danych 

osobowych, następujących danych osobowych: 

I, the undersigned, agree to the disclosure by the Warsaw University of Technology, with  

its registered seat at Plac Politechniki 1, 00-661 Warsaw, as the administrator of my personal 

data, of the following personal data: 

 

− imię i nazwisko, 

   name and surname, 

− ........................, 

− ........................, 

− ........................, 

− ........................, 

podmiotowi: …………………………………..[dokładna nazwa i siedziba podmiotu] 

to the entity:......................................... [exact name and registered seat of the entity]. 

 

Jestem świadoma/-y, że mam prawo wycofać udzieloną zgodę oraz, że podmiot, któremu 

Politechnika Warszawska udostępniła powyższe dane osobowe staje się ich odrębnym 

administratorem. 

I am aware that I have the right to withdraw my consent and that the entity to which the Warsaw 

University of Technology has made the above personal data available becomes their separate 

administrator. 

 

 

               

…………………………. …………………… 
miejsce i data podpisania (czytelny podpis) 

place and date of signature (legible signature) 

 


