Zarządzenie nr 56/2018
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
z dnia 6 lipca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Państwowej Wyższej Szkole
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
§1
W związku z wprowadzeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1, dalej jako: RODO), wprowadza się
następujące zmiany do Regulaminu pracy PWSW:
1) W rozdziale II dodaje się § 6a ust. 1 w brzmieniu:
„W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia uczelni, zgodnie
z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), wprowadza się monitoring wizyjny na korytarzach,
w przejściach, ciągach komunikacyjnych budynków: Pałac Lubomirskich, Kolegium
Wschodnie, Kolegium Techniczne, Dom Studenta, Biblioteka i parkingach usytuowanych przy
poszczególnych budynkach Uczelni polegający na zapisie obrazu za pomocą kamer
przemysłowych”.
2) W rozdziale II dodaje się § 6a ust. 2 w brzmieniu:
„Materiały pozyskane z monitoringu będą wykorzystane wyłącznie w celu określonym
w pkt 1”.
3) W rozdziale II dodaje się § 6a ust. 3 w brzmieniu:
„Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione
do przetwarzania zawartych tam danych”.
4) W rozdziale II dodaje się § 6a ust. 4 w brzmieniu:
„Pracownik, którego dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu, ma prawo
dostępu do tych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
z zastrzeżeniem przepisów RODO i Kodeksu Pracy”.
§2
Wprowadzone w Regulaminie pracy zmiany zostały uzgodnione w porozumieniu z Komisją
Zakładową NSZZ „Solidarność” Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu.
§3
Zobowiązuje się pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami w Regulaminie Pracy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania do wiadomości pracowników.

