
Wojskowa 
Akademia 
Techniczna 

Zarządzenie 
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

nr 	/RKR/2022 z dnia 	grudnia 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z zewnętrznych usług 
sieciowych dostępnych poprzez Centralny System Uwierzytelniania" 

Na podstawie §18 ust.1 Statutu WAT stanowiącego załącznik do uchwały Senatu WAT 
nr 16/WAT/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (tj. obwieszczenie Rektora WAT 
nr 1/WAT/2021 z dnia 21 października 2021 r.), zarządza się, co następuje: 

§1 

Wprowadza się  do stosowania „Regulamin Korzystania z zewnętrznych usług sieciowych 
dostępnych poprzez Centralny • System Uwierzytelniania", stanowiący załącznik do 
zarządzenia. 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK 

Sporządził: ppłk Marcin DĄBKIEWICZ — DIN 
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Załącznik 

do zarządzenia nr  <?Z/RKR/2022 

z dnia  :',.?;/;1. grudnia 2022 r. 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 
im. Jarosława Dąbrowskiego 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZEWNĘTRZNYCH USŁUG 
SIECIOWYCH DOSTĘPNYCH POPRZEZ 

CENTRALNY SYSTEM UWIERZYTELNIANIA 

Wersja dokumentu: 
	

1.00 

Data wersji: 
	

13 grudnia 2022 r. 

DZIAŁ  INFORMATYKI 

WARSZAWA 2022 

§1 



REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZEWNĘTRZNYCH USŁUG SIECIOWYCH DOSTĘPNYCH 
POPRZEZ CENTRALNY SYSTEM UWIERZYTELNIANIA wersja 1.00 

1. Wojskowa Akademia Techniczna, we współpracy z Polską  Federacją  Zarządzania Tożsamością  
PIONIER.Id, stworzyła narzędzia umożliwiające studentom i pracownikom Uczelni dostęp do 

zewnętrznych usług sieciowych, realizowany za pośrednictwem Centralnego Systemu 

Uwierzytelniania. 

2. Logowanie do zewnętrznych usług sieciowych następuje w Centralnym Systemie 

Uwierzytelniania, za pośrednictwem identyfikatora logowania WAT, przypisanego do danego 

użytkownika. 

§2 

Użytkownik usług jest zobowiązany do zachowania zasad bezpieczeństwa i postępowania zgodnie 

z dokumentem „Regulamin IT Wojskowej Akademii Technicznej", stanowiącym załącznik do 

zarządzenia Rektora WAT nr 19/RKR/2021 z dnia 01.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia 

„Regulaminu IT Wojskowej Akademii Technicznej", dostępnym na stronie: 

https://www.woisko-polskie.p1/wat/regulacie-iti.  

§3 

Przed zalogowaniem do usługi zewnętrznej użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się  
z Polityką  Prywatności dotyczącą  wybranej usługi. 

§4 

1. W czasie logowania do usługi zewnętrznej, celem uzyskania dostępu do niej konieczne jest 

przekazanie wymaganych danych użytkownika, np.: 

1) nazwa adresu e-mail w domenie wat.edu.pl, 

2) imię  i nazwisko lub tzw. display name użytkownika, 

3) status użytkownika (pracownik administracyjny, naukowy, student itp.), 

4) międzynarodowy identyfikator ORCID, 

5) identyfikator pseudonimowy specyficzny dla danej usługi zewnętrznej. 

2. Użytkownik logując się  do usługi zewnętrznej jest informowany jakie dane zostaną  przekazane 

oraz jest proszony o wyrażenie zgody na przekazanie danych do usługi zewnętrznej, wraz ze 

wskazaniem okresu jej obowiązywania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak konieczne 

dla skutecznego uzyskania dostępu do usługi zewnętrznej. 

3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady EU nr 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej 

okreś lanym jako „RODO". 
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZEWNE;TRZNYCH USlUG SIECIOWYCH DOSTE;PNYCH 

POPRZEZ CENTRALNY SYSTEM UWIERZYTELNIANIA wersja 1.00 

4. WAT dziata w roli zaufanego posrednika przy przekazaniu danych Uzytkownika do Ustugo
dawcy, b�dqcego Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO,
w zwiqzku z czym nie odpowiada za sam proces przetwarzania tych danych w ustudze
zewn�trznej. Ewentualne zapytania o proces przetwarzania, realizacj� praw Uzytkownika
w zakresie przetwarzania danych osobowych Uzytkownik powinien kierowac bezposrednio do
Ustugodawcy swiadczqcego danq ustug� zewn�trznq.

5. W zwiqzku z faktem, iz dany Ustugodawca swiadczqcy ustug� zewn�trznq moze posiadac
siedzib� poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podane przez niego dane
osobowe w zakresie wskazanym w ust. 1 mogq byc przekazywane do panstwa trzeciego celem
swiadczenia ustugi zewn�trznej przez Ustugodawc�.

6. Uzytkownik przyjmuje do wiadomosci, iz jego dane osobowe uzyskane podczas logowania do
ustugi zewn�trznej mogq byc przekazywane Ustugodawcy przez caty okres cztonkostwa WAT
w Polskiej Federacji Zarzqdzania Tozsamosciq PIONIER.ld, jednak nie dtuzej niz do chwili utraty
przez Uzytkownika statusu wskazanego w ust. 1.

7. Dalsze szczeg6towe informacje dotyczqce przekazywania danych za posrednictwem Federacji
PIONIER.ld i ustugi eduGAIN w swietle RODO dost�pne sq na stronie internetowej Federacji
Zarzqdzania Tozsamosciq PION I ER.ld (https://aai. pionier. net.pl/index. php ?page=rodo).

§5

1. O ile regulamin danej ustugi zewn�trznej nie stanowi inaczej, uzytkownik moze korzystac z niej
wytqcznie na swoje potrzeby, wynikajqce z jego statusu w Akademii, tj. pracy administracyjnej,
naukowej czy formy studiowania.

2. Uzytkownik musi przestrzegac ewentualnych dodatkowych zasad i ograniczen, opisanych na
stronach internetowych, za pomocq kt6rych udost�pniane Sq wybrane ustugi zewn�trzne, w
szczeg6Inosci zakazu masowego pobierania danych, nieautoryzowanego ich publikowania itp.

3. Zakazane jest udost�pnianie danych identyfikacyjnych konta uzytkownika osobom trzecim.

4. Zabronione jest uruchamianie przez uzytkownika oprogramowania korzystajqcego z ustug
zewn�trznych w jego imieniu.

. 
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