ZGŁOSZENIE NOWEGO UŻYTKOWNIKA
systemu(*)  SAP HR  SAP FI
1. Dane użytkownika (wypełnia kierownik jednostki organizacyjnej)
Kod:  i nazwa jednostki organizacyjnej: ……………………………………………………………………………………………….....
Imię: ……………………………………………………………………………

Nazwisko: ……………….…………………………………………....…..……

PESEL: ………………………………………………….………………………

Nr osobowy pracownika w SAP: __ __ __ __ __ __

E-mail (w domenie pw.edu.pl): ……..……………………………………………….………....………..….

Nr tel.: ………………………….…………...

Adres miejsca pracy: …………………………………………………….…………………………………………………………………………………..…………
Nr i data ważności Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (dotyczy systemu SAP HR): ………………………………………………………
……………………………….……………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
Czas ważności konta (dd.mm.rrrr):

od ………………….

Zgłoszenie potrzeby instalacji systemu (*):

 TAK

(wypełnić, jeżeli data późniejsza, niż data złożenia wniosku)

 NIE

Data i podpis kierownika j.o.:

2. Oświadczenie (wypełnia użytkownik)
W oparciu o „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Politechnice Warszawskiej” stanowiącą
załącznik nr 5 do zarządzenia nr 12 /2013 Rektora PW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Politechnice Warszawskiej
zobowiązuję się do przestrzegania poniższych zasad związanych z użytkowaniem systemu SAP w Politechnice Warszawskiej:








Nie będę udostępniać przydzielonego mi osobistego identyfikatora osobom do tego nieupoważnionym.
Nie będę udostępniać swojego hasła innym osobom, również nie będę pracować w systemie na koncie innego użytkownika.
Po zakończeniu pracy w systemie lub zakładanej dłuższej przerwie w pracy z systemem zobowiązuję się do wylogowania się z systemu
i zabezpieczenia swojego stanowiska pracy przed dostępem osób nieupoważnionych.
Nie będę umieszczać swojego identyfikatora i hasła w miejscu widocznym dla osób nieupoważnionych (np. na monitorze).
W przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia hasła niezwłocznie rozpocznę realizację procesu zmiany hasła.
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w mechanizmie logowania się lub innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu danych,
niezwłocznie zgłoszę ten fakt do Service Desk:
5999@pw.edu.pl
Pl. Politechniki 1
Gmach Główny p. 322

tel.: 5999

Data i podpis użytkownika:

3. Rejestracja wniosku (wypełnia sekretariat CI PW)
Nr wniosku:

Data wpłynięcia:

Podpis:

4. Potwierdzenie wykonania (wypełnia administrator użytkowników)
Potwierdzam założenie nowego użytkownika na systemie produkcyjnym oraz potwierdzam założenie imiennego konta do połączenia VPN
Data założenia użytkownika:

Nadany login:

Podpis administratora:

*) zaznaczyć właściwe
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