75.0200.29.2015
Zarządzenie nr 26
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 9 marca 2015 roku
w

sprawie:

weryfikacji danych użytkowników interfejsu
Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów

administracyjnego

Na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, w celu okresowej
weryfikacji ważności kont wszystkich użytkowników interfejsu administracyjnego
Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) zarządzam, co następuje:
§1
Wszyscy użytkownicy interfejsu administracyjnego USOS we wszystkich jednostkach
organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego zobowiązani są do zapoznania się
i uzupełnienia „Formularza potwierdzenia uprawnień/założenia konta użytkownika systemu
USOS”, zwanego dalej formularzem, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do Sekcji Systemów Obsługi Studiów
(SSOS), ul. Straszewskiego 25/4, w terminie do 27 marca 2015 roku.
§2
Wszystkie konta, których użytkownicy do 27 marca 2015 roku nie dostarczą do SSOS
wypełnionych i podpisanych formularzy, zostaną zablokowane. Odblokowanie konta będzie
możliwe dopiero po otrzymaniu przez pracowników SSOS podpisanego formularza.
§3
Zakładanie nowych kont w systemie USOS będzie możliwe jedynie po wypełnieniu przez
użytkownika formularza i dostarczeniu go osobiście do SSOS.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Załącznik do zarządzenia nr 26 Rektora UJ z 9 marca 2015 roku

Formularz potwierdzenia uprawnień/założenia konta użytkownika systemu USOS
Dane użytkownika:
Imię i nazwisko
Jednostka organizacyjna
Służbowy adres e-mail (w domenie UJ)
Telefon kontaktowy
Zadania użytkownika w systemie (proszę wypełnić odpowiednie wiersze):
Jednostki (kod USOS)/akademiki, których mają
dotyczyć uprawnienia

Zadanie

Czy łącznie z
podjednostkami?
(T/N)

Obsługa toku studiów
Obsługa pomocy materialnej
Obsługa harmonogramów zajęć
Obsługa pensum
Koordynacja ankiet zajęciowych
Akademiki
Wyłącznie odczyt danych
Inne (proszę wymienić)

Akceptacja uprawnień:
Podpis właściwego koordynatora
USOS (dotyczy użytkowników na
wydziałach)

Pieczątka i podpis kierownika jednostki*

*powyższym podpisem potwierdzam wypełnienie wszystkich określonych zadań
spoczywających na kierowniku jednostki dotyczących ochrony danych osobowych
określonych przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem zarządzenia nr 14 Rektora
UJ z 10 lutego 2006 roku (z późn. zm.)

Wypełniony (dwustronnie) i podpisany formularz należy dostarczyć do Sekcji Systemów Obsługi Studiów,
ul. Straszewskiego 25/4. W przypadku zakładania nowego konta należy zgłosić się osobiście, w celu nadania
nazwy użytkownika oraz pierwszego hasła dostępu.
Nadana nazwa użytkownika – drukowanymi literami
(dla nowych kont wypełnia pracownik SSOS, w przypadku
weryfikacji/zmiany uprawnień istniejącego konta wypełnia użytkownik)

Podpis i data założenia konta/nadania lub zmiany uprawnień
(wypełnia pracownik SSOS)

Imię i nazwisko użytkownika
Jestem świadomy(-a), że dane przetwarzane w systemie USOS podlegają ochronie w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.).
W szczególności zobowiązuję się:
 nie udostępniać swojej nazwy użytkownika i hasła innym użytkownikom ani osobom
nieupoważnionym;
 nie przechowywać nazwy użytkownika i hasła w miejscu widocznym dla innych osób;
 chronić wprowadzane dane przez zabezpieczenie ekranu monitora przed wzrokiem nieupoważnionych
osób;
 w przypadku opuszczenia stanowiska pracy zabezpieczyć dostęp do systemu poprzez przełączenie
użytkownika systemowego/wylogowanie się/zamknięcie aplikacji USOS;
 w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w mechanizmie logowania się w systemie, niezwłocznie
powiadomić o nich Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
Zobowiązuję się także nie ujawniać oraz nie wykorzystywać informacji związanych z przetwarzanymi danymi
osobowymi oraz innymi danymi znajdującymi się w systemie, z którymi zapoznałem(-am) się w związku
z wykonywaną pracą oraz zachować w tajemnicy sposoby zabezpieczenia tych danych.
Zobowiązuję się do rzetelnego i terminowego uzupełniania w systemie wszelkich danych stosownie
do wytycznych zawartych w wewnętrznych aktach prawnych obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Zobowiązuję się do zapoznawania z komunikatami dotyczącymi USOS otrzymywanymi na podany adres
poczty elektronicznej.
Data i podpis użytkownika

