
UCHWAŁA  

1/2017 

DYREKTORÓW BIBLIOTEK BAZY WSPÓLNEJ (KZB) 

w sprawie wdrożenia procedury postępowania w zakresie zarządzania kontami użytkowników  

Bazy Wspólnej 

 

W celu wdrożenia procedury w zakresie zarządzania kontami użytkowników Bazy Wspólnej przyjmuje 

się następujący tryb postępowania: 

Art. 1 

1. Dyrektorzy bibliotek instytucji współtworzących Bazę Wspólną prześlą w terminie do 14 dni 

od podjęcia uchwały na adres mailowy Dyrektora KZB dane osób uprawnionych do składania 

zamówień na zakładanie kont w systemie Virtua, modyfikację uprawnień dla istniejących 

użytkowników, oraz usuwanie kont, w przypadku wygaśnięcia uprawnień, a także zlecanie 

czynności związanych z przetwarzaniem danych instytucji, znajdujących się w systemie 

bibliotecznym, w szczególności przetwarzania należących do niej danych osobowych. 

2. Przekazane dane powinny zawierać imię i nazwisko osoby uprawnionej, miejsce zatrudnienia 

w instytucji, służbowy adres e-mail oraz zakres posiadanych uprawnień. 

3. Administrator Bazy Wspólnej będzie działał na podstawie zamówień składanych mailowo 

przez osoby zgłoszone w zakresie posiadanych przez nie uprawnień. 

Art. 2 

1. Procedura nadawania i zmiany uprawnień dla użytkowników Bazy Wspólnej wymaga 

wysłania drogą mailową wniosku o założenie lub zmianę uprawnień dla konta w systemie 

VTLS/Virtua z podaniem następujących danych: 

a. Imię i nazwisko właściciela konta oraz nazwa komórki organizacyjnej, w której 

pracuje, 

b. Nazwa użytkownika (login), 

c. Zakres uprawnień w systemie (np. przynależność do istniejących grup) lub 

wykonywana funkcja (np. bibliotekarz systemowy), 

d. Lista lokalizacji, do których użytkownik ma być uprawniony wraz ze wskazaniem 

lokalizacji głównej, 

e. W przypadku kont służących do przetwarzania danych osobowych, informacja o 

posiadaniu stosownego upoważnienia. 

2. W przypadku wygaśnięcia uprawnień do przetwarza danych osobowych Administrator Bazy 

Wspólnej winien być o tym niezwłocznie poinformowany drogą mailową, nie później niż 

tydzień przed terminem wygaśnięcia uprawnień.  



3. Dyrektorzy Bazy Wspólnej przyjmują następującą politykę haseł wdrożoną w systemie 

VTLS/Virtua dla użytkowników Bazy Wspólnej: 

a. Hasło składa się z co najmniej 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry i znaki 
specjalne, 

b. W przypadku kont z uprawnieniami do przetwarzania danych osobowych hasło traci 

ważność po 30 dniach. 

c. Powtórzenie hasła jest możliwe dopiero po 3 zmianach. 

d. Po 5 nieudanych logowaniach następuje blokada konta, wymagająca interwencji 

Administratora Bazy Wspólnej. 

 

Kraków, 28.04.2017 r. 

 

 

 

Karolina Grodziska, Biblioteka Naukowa PAU/PAN ..…………………………………………………. 

 

Renata Mroczek, Biblioteka Główna AWF   ..…………………………………………………. 

 

Beata Nykiel, Biblioteka MCK    ..…………………………………………………. 

 

Bożena Pietrzyk, Biblioteka Główna UR   ..…………………………………………………. 

 

Ewelina Poraj-Chlebowska, Biblioteka PWST  ..…………………………………………………. 

 

Jadwiga Wielgut-Walczak, Biblioteka Główna ASP  ..…………………………………………………. 

 

Czesława Zawrotniak, Biblioteka AM   ..…………………………………………………. 

 

 


