
PISMO OKÓLNE NR/ 3 /2018 REKTORA

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

z dnia 2 ś września 2018 r.

w sprawie obowiązku korzystania ze służbowych adresów poczty elektronicznej w WUM

W związku z wymogami ochrony danych osobowych wynikającymi z Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 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 oraz 

przyjętą w Uniwersytecie Instrukcją zarządzania systemami informatycznymi zobowiązuję 

wszystkich pracowników Uczelni do wykorzystywania w służbowej komunikacji 
przydzielonych adresów poczty elektronicznej w domenie: @wum.edu.pl.

Powyższy obowiązek wynika z § 18 ust. 3 Polityki Bezpieczeństwa Informacji 

wprowadzonej Zarządzeniem Rektora nr 48 z dnia 23 maja 2018r. (...Przesyłanie danych 

osobowych e-mailem jest dopuszczalne tylko po spełnieniu poniższych wymagań:

1) w obrębie komputerowej sieci wewnętrznej WUM, gdy nadawca i adresat mają ważne 

upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, oraz do przesyłania danych 

wykorzystywane są ich służbowe konta pocztowe w domenie wum.edu.pl - bez konieczności 

stosowania dodatkowych zabezpieczeń kryptograficznych;

2) poza komputerową sieć wewnętrzną WUM, gdy nadawca ma ważne upoważnienie do 

przetwarzania danych osobowych oraz do wysyłki wykorzystuje się służbowe konta pocztowe 

w domenie wum.edu. pi, a adresatem jest podmiot, z którym WUM ma ważną umowę 

o przetwarzaniu danych osobowych - w tym przypadku obowiązkowo nadawca musi 

zastosować techniki kryptograficzne do zabezpieczania danych osobowych...) 

nieprzestrzeganie wymogu stanowi obszar naruszeń określony w Instrukcji postępowania 

w sytuacji stwierdzenia przypadków naruszenia bezpieczeństwa informacyjnego 

w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym -  (...Naruszenie poufności systemu 

informacyjnego wystąpi wtedy, gdy dane (informacje) zostaną przypadkowo lub świadomie,



udostępnione lub w inny sposób ujawnione nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub 

procesom...)

Regulamin korzystania z Sieci LAN/WAN oraz systemów bądź aplikacji przez pracowników 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: §4. 1. (...Każdy użytkownik systemu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powinien postępować zgodnie z powierzonymi mu 

obowiązkami, a w szczególności z poniższymi zasadami:

1) używać poczty elektronicznej tylko do celów służbowych;

2) korzystać z Internetu tylko do celów służbowych;

3) korzystać z systemów/aplikacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego tylko do celów 

służbowych...)

Załącznik do zarządzenia nr 246/2015 Kanclerza WUM z dnia 18 września 2015 r. Instrukcja 

Zarządzania Systemami Informatycznymi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

(...Wszyscy pracownicy otrzymują konto poczty elektronicznej na zasadach określonych 

w odrębnym zarządzeniu...)

W przypadku wymiany korespondencji elektronicznej w ramach obowiązków 

służbowych, zawierającej dane osobowe pracowników, studentów, doktorantów powyższą 

zasadę należy przestrzegać (stosować) bezwzględnie. W sytuacji wykorzystywania do tego 

celu prywatnych adresów poczty elektronicznej korespondencją taka pozostanie bez 

rozpatrzenia. Brak stosowania się do niniejszych zasad może stanowić,=pods|awę do 

wyciągnięcia konsekwencji służbowych.


