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1. Kadry (PROGMAN) 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem  

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm.  oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe nauczycieli, pracowników szkoły 
 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, adres, imiona i nazwisko rodziców, 
dane najbliższej rodziny, nr tel. stacjonarnego lub 

komórkowego, data urodzenia, rysopis (np. zdjęcie), 
nr NIP, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego oraz 

stosunek do służby wojskowej, stanowisko i 
przydzielone zadania, dokumentacja kształcenia i  

zawodowa, nagrody, nr konta, stawka wynagrodzenia 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których te dane 
dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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2. Ewidencja uczniów i rodziców (opiekunów prawnych)  

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe ucznia, dane osobowe 
rodziców/opiekunów prawnych ucznia, dane 

osobowe pozostałych członków rodziny ucznia 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, płeć, 
imiona i nazwiska rodziców, numery PESEL 

rodziców/prawnych opiekunów, nr tel. stacjonarnego 
lub komórkowego, e-mail, email rodziców,  data 
urodzenia, rysopis (np. zdjęcie), nr PESEL, data 

przyjęcia, data opuszczenia, powód opuszczenia, nr w 
księdze, oddział, obwód, orzeczenia i opinie PPP, 

wyniki egzaminów zewnętrznych, otrzymane 
świadectwa, przebieg praktyk zawodowych, oceny, 

zachowanie 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których te dane 
dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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3. Arkusz organizacyjny 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe nauczycieli, przydział obowiązków 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, 

wykształcenie, stopień awansu zawodowego, staż 

pedagogiczny, pensum, dane płacowe, stanowisko i 

przydzielone zadania 
Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których te dane 
dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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4. Plan lekcji 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Oddziały, harmonogram zajęć, dane osobowe 
nauczycieli 

 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię i nazwisko nauczyciela, rozkład zajęć uczniów w 
poszczególnych klasach, rozkład zajęć nauczycieli, 

plan dyżurów nauczycieli 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których te dane 
dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 

 

 

 

 



Strona 6 z 56 

 

 

5. Zastępstwa 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

Brak 
 
 
 
 
 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe ucznia, dane osobowe 
rodziców/opiekunów prawnych ucznia 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię i nazwisko, informacja o nieobecnościach i 
zastępstwach nauczycieli 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których te dane 
dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 

 

 

 

 

 



Strona 7 z 56 

 

 

6. Księga zastępstw nauczycieli 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

Brak 
 
 
 
 
 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

imię i nazwisko, informacja o nieobecnościach i 
zastępstwach nauczycieli 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, data nieobecności, przyczyna 
nieobecności, harmonogram zastępstw 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których te dane 
dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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7. Dziennik elektroniczny 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe uczniów i rodziców/opiekunów 
prawnych, dane osobowe nauczycieli i pracowników 

szkoły 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, r PESEL, adres zamieszkania, płeć, 
imiona i nazwiska rodziców, numery PESEL 

rodziców/prawnych opiekunów, nr tel. stacjonarnego 
lub komórkowego, e-mail, email rodziców,  data 
urodzenia, rysopis (np. zdjęcie), nr PESEL, data 

przyjęcia, data opuszczenia, powód opuszczenia, nr w 
księdze, oddział, obwód, orzeczenia i opinie PPP, 

wyniki egzaminów zewnętrznych, otrzymane 
świadectwa, przebieg praktyk zawodowych, oceny, 
zachowanie, uwagi, frekwencja, przynależność do 

grup przedmiotowych 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których te dane 
dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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8. Dane uczniów (EXCEL) 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów 
prawnych. 

Dane osobowe nauczycieli. 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, adres, imiona i nazwiska 
rodziców/prawnych opiekunów, data i miejsce 

urodzenia, nr PESEL, telefon do rodziców/prawnych 
opiekunów, oddział szkolny, data ukończenia, 

przyczyna opuszczenia szkoły, data opuszczenia 
szkoły, zawód, szkoła źródłowa, 

 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których te dane 
dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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9. Ewidencja uczniów przystępujących do matury 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe uczniów i rodziców/opiekunów 
prawnych 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, adres, imiona i nazwisko rodziców, nr 
tel. stacjonarnego lub komórkowego, e-mail,  data 

urodzenia, nr PESEL 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których te dane 
dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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10. Płatnik ZUS 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe nauczycieli i ich rodzin 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, nr PESEL, nr dowodu osobistego, NIP, 
wysokość płac i składek ZUS, adres zamieszkania, nr 
PESEL dzieci, nr PESEL współmałżonka, nr emerytury 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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11. System Informacji Oświatowej (SIO) 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

USTAWA 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji oświatowej 
oraz 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
z dnia 9 sierpnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu danych 
gromadzonych w bazach danych oświatowych, 

zakresu danych identyfikujących podmioty 
prowadzące bazy danych oświatowych, terminów 

przekazywania danych między bazami danych 
oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień 

zbiorczych 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe uczniów i nauczycieli 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. dane osobowe nauczycieli i uczniów, płace, 
wykształcenie  

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych Osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 

 

 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2015&qplikid=12
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2015&qplikid=2854
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2015&qplikid=2854
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2015&qplikid=2854
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2015&qplikid=2854
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2015&qplikid=2854
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2015&qplikid=2854
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2015&qplikid=2854
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12. Hermes 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe uczniów 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, nr PESEL, typ szkoły, data urodzenia, 
miejsce urodzenia, wybór przedmiotów maturalnych, 

dostosowania  

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych Osobowych  

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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13. Kadry, Płace, Zlecone, Przelewy (PROGMAN) 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych ze zm. 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów 
prawnych, dane osobowe nauczycieli 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię i nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce 
urodzenia, imiona rodziców, nr dowodu osobistego, 

nr PESEL, nr konta bankowego, okresy i miejsca 
zatrudnienia, składniki płac, nieobecności w 

pracy/przerwy w zatrudnieniu 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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14. Świadectwa pracy 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm.  oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe pracowników szkoły 
 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, okres 
zatrudnienia, stanowisko, powód rozwiązania umowy 

o pracę, wykorzystane urlopy, informacje o zajęciu 
wynagrodzenia 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych Osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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15. Dzienniki lekcyjne 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe ucznia, dane osobowe 
rodziców/opiekunów prawnych ucznia 

 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. Dane osobowe uczniów i rodziców/prawnych 
opiekunów  

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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16. Dzienniki nauczania indywidualnego 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe ucznia, dane osobowe 
rodziców/opiekunów prawnych ucznia 

 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, adres, telefon, frekwencja, 
oceny/osiągnięcia 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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17. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe ucznia, dane osobowe 
rodziców/opiekunów prawnych ucznia 

 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. Dane osobowe uczniów 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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8. Dzienniki realizacji zajęć art. 40 KN 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe uczniów  

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, adres, telefon, frekwencja, 
oceny/osiągnięcia 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych  

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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19. Arkusze ocen 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe ucznia, dane osobowe 
rodziców/opiekunów prawnych ucznia 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, adres, imiona i nazwisko rodziców, 
wyniki nauczania, protokoły z egzaminów 
klasyfikacyjnych, poprawkowych i innych 

sprawdzianów 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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20. Ewidencja wydanych zaświadczeń do WKU 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 
 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe ucznia, dane osobowe 
rodziców/opiekunów prawnych ucznia 

 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, 
imię ojca, adres, klasa  

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 

 

 

 

 

 



Strona 22 z 56 

 

21. Księga absolwentów / rejestr wydanych świadectw 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 
 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe ucznia/absolwenta, dane osobowe 
rodziców/opiekunów prawnych ucznia 

 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, data urodzenia, symbol świadectwa, 
nr w księdze uczniów, nr świadectwa dojrzałości, data 
otrzymania świadectwa ukończenia, data otrzymania 

świadectwa dojrzałości, podpis 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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22. Księga uczniów 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe ucznia, dane osobowe 
rodziców/opiekunów prawnych ucznia, dane 

osobowe pozostałych członków rodziny ucznia 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, adres, imiona i nazwiska 
rodziców/prawnych opiekunów, data i miejsce 

urodzenia, nr PESEL, telefon do rodziców/prawnych 
opiekunów, oddział szkolny, data ukończenia, 

przyczyna opuszczenia szkoły, data opuszczenia 
szkoły, zawód 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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23. Teczki akt osobowych pracowników 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela 
ze zm. oraz ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

Pracy ze zm. 
 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe pracownika, dane osobowe członków 
rodziny pracownika 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, adres, imiona i nazwisko rodziców, 
dane najbliższej rodziny, nr tel. stacjonarnego lub 

komórkowego, data urodzenia, rysopis (np. zdjęcie), 
nr NIP, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego oraz 

stosunek do służby wojskowej, stanowisko i 
przydzielone zadania, dokumentacja kształcenia i  

zawodowa, nagrody, nr konta, stawka 
wynagrodzenia, kopie dyplomów potwierdzających 

kwalifikacje, stopień awansu zawodowego 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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24. Ewidencja osób korzystających z ZFŚS 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych  ze zm. 

 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe pracownika, emerytów 
 i rencistów, dane osobowe członków rodziny 

 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię i nazwisko, dochód za rok poprzedni, PIT-40 
(emeryci), kopie legitymacji szkolnych dzieci uczących 

się w szkole ponadgimnazjalnej  

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 
 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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25. Rejestr korespondencji 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 
grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla 
organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 

112, poz. 1319 z późn. zm.) 
 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe nadawcy korespondencji 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. Imiona i nazwiska, adres 
 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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26. Rejestr wydanych zaświadczeń 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe uczniów. Dane osobowe pracowników 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, nr zaświadczenia, klasa, szkoła, data 
urodzenia, miejsce zamieszkania 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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27. Rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczycieli 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela 
ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe nadawcy korespondencji 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, data ważności, data wydania, 
pokwitowanie odbioru 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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28. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych uczniów 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 
28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów  
państwowych i innych druków szkolnych ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe nadawcy korespondencji 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, nr PESEL, nr legitymacji, data odbioru, 
podpis ucznia 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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29. Ewidencja wydanych delegacji służbowych 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe nadawcy korespondencji 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, data wystawienia, cel wyjazdu 
służbowego, czas trwania 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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30. Ewidencja wydanej odzieży ochronnej 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

art. 2376, art. 2377, art. 2378, art. 2379 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 

21, poz. 94 ze zm.) 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe nadawcy korespondencji 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, charakter 
zatrudnienia, nazwa odzieży, okres używalności, data 

pobrania 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portalfk.pl/rachunkowosc-i-sprawozdawczosc/ustawa-z-26-czerwca-1974-r.-kodeks-pracy-tekst-jedn.-dz.u.-z-2014-r.-poz.-1502-4818.html#c_0_k_0_t_0_d_10_r_IX_o_0_a_237%5E6_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portalfk.pl/rachunkowosc-i-sprawozdawczosc/ustawa-z-26-czerwca-1974-r.-kodeks-pracy-tekst-jedn.-dz.u.-z-2014-r.-poz.-1502-4818.html#c_0_k_0_t_0_d_10_r_IX_o_0_a_237%5E7_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portalfk.pl/rachunkowosc-i-sprawozdawczosc/ustawa-z-26-czerwca-1974-r.-kodeks-pracy-tekst-jedn.-dz.u.-z-2014-r.-poz.-1502-4818.html#c_0_k_0_t_0_d_10_r_IX_o_0_a_237%5E8_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portalfk.pl/rachunkowosc-i-sprawozdawczosc/ustawa-z-26-czerwca-1974-r.-kodeks-pracy-tekst-jedn.-dz.u.-z-2014-r.-poz.-1502-4818.html#c_0_k_0_t_0_d_10_r_IX_o_0_a_237%5E9_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portalfk.pl/rachunkowosc-i-sprawozdawczosc/ustawa-z-26-czerwca-1974-r.-kodeks-pracy-tekst-jedn.-dz.u.-z-2014-r.-poz.-1502-4818.html#c_0_k_0_t_0_d_10_r_IX_o_0_a_237%5E9_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portalfk.pl/rachunkowosc-i-sprawozdawczosc/ustawa-z-26-czerwca-1974-r.-kodeks-pracy-tekst-jedn.-dz.u.-z-2014-r.-poz.-1502-4818.html#c_0_k_0_t_0_d_10_r_IX_o_0_a_237%5E9_u_0_p_0_l_0_i_0
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31. Lista obecności pracowników administracji 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

§ 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu 

prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w 
sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 

sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika 
(Dz.U. nr 62, poz. 286 ze zm.) 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe nadawcy korespondencji 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, podpis, wniosek urlopowy 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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32. Podania kandydatów do pracy w ZSP 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela 
ze zm. oraz Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy ze zm. 
 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe kandydata ubiegającego się o pracę 
 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, adres, wizerunek, wykształcenie, 
PESEL, nr. telefonu, imiona rodziców  

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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33. Podania o przyjęcie do szkoły 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe kandydata ubiegającego się o pracę 
 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, zdjęcia, 
miejsce urodzenia, imiona i nazwiska 

rodziców/prawnych opiekunów, adres email, nr 
telefonu ucznia, nr telefonu rodziców/prawnych 

opiekunów, ukończona szkoła, data ukończenia szkoły 
gimnazjalnej, świadectwa ukończenia gimnazjum, 
zaświadczenia wyników egzaminu gimnazjalnego, 
zaświadczenie lekarskie, umowa o pracę w celu 

przygotowania zawodowego 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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34. Protokoły Rady Pedagogicznej wraz z lisami obecności 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe kandydata ubiegającego się o pracę 
 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię i nazwisko, data RP, imię i nazwisko 
protokolanta, imię i nazwisko prowadzącego 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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35. Ewidencja zwolnień lekarskich z WF 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 
10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. poz. 843) 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe kandydata ubiegającego się o pracę 
 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, klasa, okres zwolnienia 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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36. Opinie i orzeczenia PPP 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ze 

zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe kandydata ubiegającego się o pracę 
 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, adres, klasa, data urodzenia, imiona 
rodziców/prawnych opiekunów, diagnoza, opinia, 

data wydania 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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37. Protokoły egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe kandydata ubiegającego się o pracę 
 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko nauczyciela 
przedmiotu,  klasa, data egzaminu, rodzaj egzaminu, 
podpisy członków  komisji, ocena okresowa/roczna, 

wynik egzaminu, przebieg egzaminu 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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38. Rejestr protokołów powypadkowych 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 grudnia 2002 r. ze zm. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe kandydata ubiegającego się o pracę 
 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, klasa, data wypadku, rodzaj wypadku, 
miejsce wypadku, rodzaj zajęć, rodzaj i miejsce 

uszkodzenia ciała, okoliczności wypadku, udzielona 
pomoc, środki zapobiegawcze, świadkowie (imię i 

nazwisko) 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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39. Teczka realizacji godzin ponadwymiarowych 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe kandydata ubiegającego się o pracę 
 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię i nazwisko, liczba godzin zrealizowanych w 
danym miesiącu, potrącenia z godzin 

ponadwymiarowych 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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40. Rejestr nieobecności w pracy 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

art. 149 § 1 Kodeksu pracy oraz § 8 pkt 1 
rozporządzenia MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w 

sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców 
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem 

pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 
pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.) 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe kandydata ubiegającego się o pracę 
 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, okres urlopu, liczba dni nieobecności 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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41. Ewidencja orzeczeń o niepełnoprawności uczniów 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 
10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. poz. 843) 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe kandydata ubiegającego się o pracę 
 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, 
miejsce zamieszkania, symbol i stopień 

niepełnosprawności, data ważności orzeczenia 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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42. Deklaracje przystąpienia do grupowego ubezpieczenia pracowników 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Zgoda osób, których dane dotyczą 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe kandydata ubiegającego się o pracę 
 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, 
adres email, imię i nazwisko uposażonego, nr PESEL 

uposażonego 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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43. Listy płac 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. 
zm.) 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe kandydata ubiegającego się o pracę 
 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię i nazwisko, składniki płac, składki ZUS, nr PESEL, 
NIP, zwolnienia lekarskie, listy potrąceń, nagrody 
jubileuszowe, lista godzin ponadwymiarowych, 

premie pracowników, listy dodatków motywacyjnych 
i funkcyjnych 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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44. Karty wynagrodzeń 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

§ 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu 

prowadzenia przez pracodawców dokumentacji 
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika 

(Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.) 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe kandydata ubiegającego się o pracę 
 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię i nazwisko, składniki płac, składki ZUS, nr PESEL, 
NIP 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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45. Karty zasiłkowe 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 2.04.2012 r. w sprawie określenia dowodów 

stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe kandydata ubiegającego się o pracę 
 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię i nazwisko, nr PESEL, NIP, data urodzenia, okresy 
niezdolności do pracy 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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46. Zbiór oświadczeń pracowników (PIT-2) 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe kandydata ubiegającego się o pracę 
 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię i nazwisko, nr. PESEL, data i miejsce urodzenia 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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47. Raporty miesięczne RCA i RSA 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z 

późn. zm.) - art. 41 ust. 1-5 oraz ust. 8-9a, art. 46 ust. 
1-4, art. 47 ust. 1-2b oraz ust. 3c, art. 47a ust. 1-5 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe kandydata ubiegającego się o pracę 
 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię i nazwisko, nr. PESEL, podstawa wymiaru składek 
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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48. Dokumenty zgłoszeń/wyrejestrowania ZUS pracowników i członków rodzin 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe kandydata ubiegającego się o pracę 
 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię i nazwisko, nr. PESEL, data i miejsce urodzenia, 
NIP, nr dowodu osobistego (dotyczy pracownika i 
członków rodzin) 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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49. Dokumentacja pedagoga/psychologa 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Dane osobowe ucznia, opiekuna prawnego 
 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. imię, nazwisko, telefon kontaktory 
rodziców/prawnych opiekunów, klasa, opis sytuacji 

wychowawczych, opis zaistniałych problemów 
edukacyjno-wychowawczych, opis działań 

profilaktycznych, opis podjętych interwencji 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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50. Baza danych czytelników – biblioteka szkolna 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 

2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Czytelnicy biblioteki szkolnej 
 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. Imię, nazwisko, adres, telefon, klasa, wypożyczenia, 
zwroty 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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51. Ewidencja wejść i wyjść. Monitoring szkolny 

Historia zmian w rejestrze Wpis zbioru do rejestru 
 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, 
wykreślenie zbioru danych) 

1.04.2016 r. 

Oznaczenie administratora danych i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 
narodowej, jeżeli został mu nadany. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkiem 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o 
którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby 
lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu. 

brak 

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
– w przypadku powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi. 

brak 

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru danych 

Ustawa z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych ze zm. (art. 23 ust. 1 pkt 5) 

 

Cel przetwarzania danych w zbiorze Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze. 

Osoby wchodzące i wychodzące ze szkoły. Osoby 
przebywające w szkole i na jej terenie 

 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze. Wizerunek osoby, miejsce pobytu 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, 
czy dane do zbioru są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane od osób, których 
 te dane dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego 
wniosku złożonego przez wnioskodawcę 

zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora 
Danych osobowych 

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 
 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane. 

Instytucje upoważnione z mocy prawa 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 
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METRYKA ZMIAN W REJESTRZE ZBIORÓW 

Lp. Data wprowadzenia zmian w 
rejestrze zbiorów danych 

osobowych 

Rodzaj wprowadzonych zmian (wpis zbioru 
danych osobowych do rejestru, aktualizacja 

zbioru danych osobowych, wykreślenie 
zbioru danych osobowych z rejestru) 

Imię i nazwisko osoby 
wprowadzającej zmiany 

Nr zbioru danych 
osobowych z rejestru, 

którego dotyczyły zmiany 

1 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 1 

2 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 2 

3 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 3 

4 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 4 

5 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 5 

6 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 6 

7 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 7 

8 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 8 

9 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 9 

10 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 10 
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11 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 11 

12 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 12 

13 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 13 

14 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 14 

15 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 15 

16 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 16 

17 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 17 

18 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 18 

19 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 19 

20 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 20 

21 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 21 

22 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 22 

23 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 23 

24 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 24 

25 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 25 

26 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 26 
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27 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 27 

28 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 28 

29 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 29 

30 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 30 

31 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 31 

32 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 32 

33 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 33 

34 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 34 

35 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 35 

36 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 36 

37 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 37 

38 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 38 

39 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 39 

40 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 40 

41 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 41 

42 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 42 
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43 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 43 

44 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 44 

45 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 45 

46 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 46 

47 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 47 

48 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 48 

49 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 49 

50 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 50 

51 1.04.2016r. Wpis do zbioru Maciej Skrabania 51 

 


