
 

 

 

REKTOR 

Zarządzenie nr 13/2019/2020 

Bielsko-Biała, 25 sierpnia 2020 r. 

 

 

Zarządzenie nr 13/2019/2020 

w sprawie uruchomienia platformy e-learningowej 

w Wyższej Szkole Finansów i Prawa 

w Bielsku-Białej 

 

Działając na podstawie § 20  ust. 3 Statutu WSFiP w Bielsku-Białej, ustawy o ochronie danych 

osobowych oraz Rozporządzenia 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 zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1. 

W związku z rosnącym zagrożeniem pandemią Covid-19, w celu zdalnej organizacji zajęć 

dydaktycznych (w tym zaliczeń i egzaminów), wprowadza się do użytku platformę e-

learningową dostępną pod adresem internetowym  https://eportal.wsfip.edu.pl stanowiącą 

własność Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. 

 

§ 2. 

Warunkiem udostępnienia i korzystania z platformy jest zobowiązanie użytkownika do 

przestrzegania Regulaminu korzystania z platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów 

i Prawa w Bielsku-Białej stanowiącego załącznik 1 oraz do stosowania Zasad przetwarzania 

danych osobowych w komunikacji pracy zdalnej stanowiących załącznik 3 do niniejszego 

zarządzenia. 
§ 3. 

Z wymienionymi w § 2 dokumentami oraz ze stanowiącą załącznik 2 do niniejszego 

zarządzenia Polityką prywatności zapoznają się pracownicy Akademickiego Centrum 

Informatycznego oraz pracownicy dziekanatów, jako osoby udostępniające platformę  

e-learningową użytkownikom i/lub monitorujące jej funkcjonowanie. 

Fakt zapoznania się z w/w dokumentami osoby te potwierdzają własnoręcznym podpisem  

w dokumentacji sporządzonej przez IOD. 
 

§ 4. 

Użytkownicy platformy e-learningowej zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu 

korzystania z platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 

oraz Zasad przetwarzania danych osobowych w komunikacji pracy zdalnej podpisując 

oświadczenie o następującej treści: 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany …………………………………………..………………………………… 

zobowiązuję się do stosowania postanowień Regulaminu korzystania z platformy e-

learningowej w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oraz Zasad przy pracy 

zdalnej na rzecz WSFiP sformułowanych odpowiednio w załącznikach nr 1 i nr 3 do 

zarządzenia Rektora nr 13/2019/2020 z dn. 25 sierpnia 2020 r w zakresie niezbędnym do 

https://eportal.wsfip.edu.pl/
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komunikacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,  

w tym 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 uchyleniem dyrektywy 95/46/WE 

(RODO). 

 

         …………………………… 

                        data i czytelny podpis 

 

§ 5. 

Użytkownicy platformy e-learningowej wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w celu komunikacji podpisując dokument o następującej treści:  

ZGODA NA PRZETWARZANIE W CELU KOMUNIKACJI 

Ja niżej podpisany …………………………………………..………………………… 

wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą 

Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała  w celu  

i zakresie niezbędnym do komunikacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy  

o ochronie danych osobowych, w tym 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 

uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

                                                                                                        …………………………… 

                        data i czytelny podpis 

 

§ 6. 

Dokumenty (oryginały) wymienione w paragrafach 3, 4 i 5 przechowywane są w teczkach 

osobowych. Stanowią one warunek udostępnienia użytkownikowi platformy e-

learningowej. Nadzór nad tą dokumentacją sprawuje IOD. 

Z uwagi na trwającą pandemię warunkowo dopuszcza się dostarczenie wymienionych w § 4  

i 5 dokumentów w formie elektronicznej za pośrednictwem  kont użytkowników 

spersonalizowanych w systemie BAZUS i odpowiednio zabezpieczonych hasłem dostępowym. 

 

 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Do wiadomości: 

1. Dyrektor Generalny szbinda@wsfip.edu.pl 

2. Prorektor jbinda@wsfip.edu.pl  

3. Dziekan Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych erak@wsfip.edu.pl 

4. Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych jstorczynski@wsfip.edu.pl 

5. Prodziekan Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych jpochopień@wsfip.edu.pl 

6. Prodziekan Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych azabka@wsfip.edu.pl 

7. Prodziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych mkulinski@wsfip.edu.pl 

8. IOD iod@wsfip.edu.pl  

9. Dział ACI kwlazło@wsfip.edu.pl; pgacek@wsfip.edu.pl   
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